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Lech Raczak po raz pierwszy zaadaptował 
.M'.ałą apokalipsę na scenę Teatru Ósmego 
Dnia, w latach osiemdziesiątych. Powtórnie zmierzył 
się z tym tekstem w 2007 roku, planując jego 
inscenizację w Teatrze im. A Fredry; spektaklu jednak 
nie zrealizował, z uwagi na kłopoty z uzyskaniem 
licencji. Szczęśliwie wszystkie kwestie prawne zostały 
wyjaśnione i reżyser mógł przystąpić do pracy. 

Zapytany w trakcie prób, w jednym z wywiadów, 
o różnice między obydwiema realizacjami, które 
przecież dzieli ćwierć wieku, powiedział: „Gnieźnieńska 
realizacja będzie pod każdym względem różna od 
wcześniejszej. Dwadzieścia pięć lat temu tekst 
Konwickiego brzmiał jak s pełniające się proroctwo. 
Dziś jest to opis rozkładu i zagłady, która już się 
dokonała. [„.] Najważniejszym wątkiem mojej 
adaptacji jest proces umierania człowieka i zagłady 
jego świata. To, że stary świat ginie, jest zasłużone 
i nawet radosne. To, że musi umrzeć człowiek, zawsze 
jest tragiczne. Myślę, iż połączenie tragedii ludzkiej 
z farsowym upadkiem socjalizmu może być obrazem 
wstrząsającym". 

Wg: Nadchodzi „Mała apokalipsa". 
Z Lechem Raczakiem rozmawiała Daniela Zybalanka-Jaśko, 

„Gnieźnieński Tydzień" z 23 X 2009. 

Powieść, powstała na przełomie 1977 
i 1978 roku, była swoistym rozrachunkiem 
ze społeczeństwem i realiami Polski Ludowej. 
Pisarz stworzył w niej wizję kraju całkowicie 
zdominowanego przez system totalitarny i reżim, 
który podlegał przede wszystkim komunistycznej 
władzy ZSRR. 

Ukazał świat w stanie rozpadu, 
w którym nastąpiła degradacja nie tylko wartości 
materialnych, lecz przede wszystkim moralności. 
Przedstawiona przezeń groteskowa rzeczywistość 
to świat zapełniony karykaturami ludzi, którzy 
korzystają z systemu, nie akceptując go - ale mu 
służą, doskonale przystosowani do życia w krainie 
fikcji i absurdu . 

rraki świat nie mógł przetrwać: 
zmierzał ku totalnej 

samozagładzie. 
W to rozpadające się, umierające 

społeczeństwo, pozbawione wszelkich wartości, 
Konwicki wpisał los jednostki: głównym 
bohaterem utworu uczynił pisarza, któremu 
przyjaciele z opozycji proponują samospalenie 
na znak protestu, przed Pałacem Kultury -
symbolem władzy radzieckiej w Polsce. Nie bez 
wątpliwości ów pisarz wyrusza w swą ostatnią 
wędrówkę po Warszawie, z kanistrem pełnym 
benzyny w ręku. 

Powieść - wydana w 1979 roku w drugim 
obiegu, poza cenzurą - bardzo szybko zyskała 
uznanie czytelników, krążąc w licznych kopiach, 
a nawet przepisywana na maszynie. Do 1984 
została przetłumaczona na kilkanaśc i e języków. 

Oficjalnego wydania doczekała się w 1989 roku, 
później była wielokrotnie wznawiana. Jest 
najbardziej znanym na świecie utworem 
Konwickiego. Choć książce zarzucano 
antyteatralność, nierzadko jej adaptacje trafiały 
na deski teatru, a Costa Gavras, francuski 
reżyser pochodzenia greckiego, na jej podstawie 
w 199 3 roku zrealizował film fabularny. 





il/lała apokalipsa 
Pewien Szwed przyznał mi się kiedyś, że 

gdy przeczytał Konwickiego po raz pierwszy, 
uznał go za „absurdystę'', kogoś w rodzaju 
Franza Kafki - ci dziwni ludzie, te kolejki, te 
rozmowy, rozsypujący się Pałac Kultury - i za 
takiego go uważał, póki sam - w połowie 
lat osiemdziesiątych - nie wybrał się do 
Polski. Odtąd już wie, że proza Konwickiego 
to bynajmniej nie jest „literatura absurdu", 
tylko - drapieżny realizm. 

Tadeusz Konwicki, Lilla apokalypsen. 
Przeł. Christina Wollin. Coeckelberghs 1981, 

wg: Polonio. Relacje online. 

Doświadczeniem tamtego czasu 
'było wrażenie, że to 'będzie 
trwało wiecznie. Jeżeli sam Henry Kissinger 
tuż przed upadkiem komunizmu mówH, że to jest 
stan rzeczy. z którym w ogóle nie można walczyć, bo 
ta rzeczywistość potrwa jeszcze Bóg wie ile, to jest 
<:>czywiste, że również i my mieliśmy prawo tak myśleć. 
Ze to jest coś, co nas otaci.a, i w czym trzeba będzie 
żyć przez następnych kilkadziesiąt lat, a może do 
śmierci. I rekonstrukcja sposobu widzenia świata, który 
z tego wynika, bardzo specyficznego sposobu widzenia 
- że oto właśnie taka jest rzeczywistość, oczywiście, 
narzucona, wstrętna i godna pogardy. ale jednak 
rzeczywistość, taki jest świat - ta rekonstrukcja jest dziś 
bardzo trudna do przeprowadzenia. A jednocześnie 
to jest jakaś najbardziej uderzająca prawda o tych 
czasach. Jeżeli tego nie widzimy. o tym nie pamiętamy. 
to cały czas anachronizujemy nasze doświadczenie, 
widzimy je przez pryzmat naszej późniejszej wiedzy: 
że to było kruche, że to się poddawało naciskowi 
różnych sił, że podległo zmianie. Tymczasem prawdą 
tamtych czasów było to, że żyło się bezustannie 
między dwoma biegunami, dwiema ścianami: było takie 
przeświadczenie, że to jest stan nie do zmienienia, 
a poten:i przych.odził taki moment, że wydawało 
.się. iz mozna to zmienić, potem 
znowu się okazyvVało, że nie można 
zmienić itd., taka sinusoida nastrojów. 

Jeżeli mówimy o PRL-u, to zawsze mam na myśli 
dwa aspekty. Z jednej strony - jest problem ekspresji: 
czy mamy do czynienia z przekazaniem doświadczenia 
PRL-u tych ludzi, którzy w tym PRL-u rzeczywiście 
żyli i jeszcze go pamiętają; z drugiej strony - jest 
problem adresata, do którego tekst ma się zwracać. 
To ~naczy: czy jest to adresat. który 
~RL ·pamięta i można liceyć na 
Jakieś porozumienie dusz między 
nadawcą a odbiorcą. którzy mówią: "Ach tak, 
rzeczywiście, pamiętamy. pamiętamy!"; czy też chodzi 
o to, żeby opowiedzieć tę historię ludziom młodszym, 
którzy nie znali tej rzeczywistości, nie wiedzieli, jak to 
wyglądało, nie dotknęli tego bezpośrednio. To są dwa 
zupełnie różne zadania. Dlatego, że ci, którzy w tym 
uczestniczyli - obaj: czytelnik i pi1sarz - porozumiewają 

się za pomocą hasłowych, nie wiem - obrazów, aluzji, 
symboli, które od razu mówią im, o co chodzi. Jeżeli 

czyta się: "Wychodek z czasów PRL", to ci, którzy 
bywali w wychodkach z czasów PRL, doskonale wiedzą, 
co piszący miał na myśli. Tak samo - przepraszam, że od 
tego zacząłem - problem papieru toaletowego od razu 
jest dla nich przejrzysty i oczywisty. Natomiast innym 
ludziom trzeba to tłumaczyć dość mozolnie, dlatego, że 
pewne rzeczy teraz nie preychodzą 
do głowy. a nawet w głowach się 
nie mieszczą. 

Jerzy Jarzębski, Znikający horyzont. 
Fragment rozmoW'f redakcyjnej na temat nienapisanej powieści o· PRL. 

Rozmowa Teresy Walas z Jerzym Jarzębskim .. „ 
„Dekada Literacka" 2006 nr 3 (217). 

Fot. Barbara Klemm 



'radeus:z 
KonrvVicki 

Jedna z najważniejszych postaci powojennej kultury pol
skiej; wybitny pisarz, reżyser i scenarzysta. Jego ostatnią pu
blikacją książkową byt Pamret na siebie, wydany w 199 5 roku. 
Od tamtej pory piszą o nim inni: można o nim usłyszeć w wy
wiadach, artykułach prasowych czy zobaczyć jako bohatera 
filmów dokumentalnych. Należy do pokolenia, które obejmu
je pamięcią czas Polski międzywojennej, zostało boleśnie do
świadczone okrucieństwem li wojny światowej i zaraz potem 
- uczestnictwem w perypetiach ideowo-politycznych okresu 
powojennego. 

Urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce 
(dzielnica Wilna położona w dolinie rzeki Wilejki). Przed 
wojną rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta. 
W czasie wojny, po zamknięciu gimnazjum, kontynuował na
ukę, uczęszczając na tajne komplety. Po maturze wstąpił do 
Wileńskiej Armii Krajowej. Na przełomie lat 1944 i 1945 
uczestniczył w walkach partyzanckich; należał do oddziału 

,Jura", który rozbili Sowieci. Przedostał się przez nową pol
ską granicę do Białegostoku; tam zastał go koniec wojny. 

Niedługo potem znalazł się w Krakowie i rozpoczął stu
dia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Napisał swą pierwszą 
powieść, Rojsty. Książka, która była rozrachunkiem z wojen
ną, AK-owską przeszłością pisarza, nie spodobała się władzy. 
Próbował ją wydać w 1948 - niestety, do druku nie dopuściła 
cenzura; powieść stała się debiutem literackim Konwickiego 
dopiero w 1956 roku. 

W 1949 ożenił się. Jego żoną została Danuta ( 19 3 0-1999), 
córka Alfreda Lenicy i siostra Jana Lenicy, artysta plastyk, ilu
stratorka książek dla dzieci. Kontynuował nieco wcześniej roz
poczętą współpracę z tygodnikiem „Odrodzenie". Wkrótce 
został sekretarzem redakcji i wraz z zespołem tygodnika prze
niósł się do Warszawy. 

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych Tadeusz 
Konwicki skłania się ku realizmowi socjalistycznemu. Rusza na
wet budować Nową Hutę: spędza pięć miesięcy w brygadzie 
kopaczy. Z tego doświadczenia wyrasta reportaż Przy budowie 

(19 50), którym włącza się w nurt twórczości socrealistycznej. 
Wstępuje do partii (1952). Niedługo potem powstają powieści 
Władza (1954) i Z oblężonego miasta (1956). O swojej twór
czości z tamtego czasu i członkostwie w partii opowiada wiele 
lat później w jednym wywiadów: „Na początku lat pięćdziesią
tych znalazłem się w partii. Skoro tak się stało, starałem się być 
lojalnym członkiem i spełniać oczekiwania [„.]. W roku 19 56 
uległem osłupieniu i konsternacji, że tak szybko zmieniało się 
myślenie w moim otoczeniu. To znaczy, ludzie, którzy bili mnie 
po głowie, żebym wypełniał wszystkie postulaty socrealizmu, 
żebym był jak najgorliwszym członkiem partii, nagle zrobili ta
kie miny: «Co ty, głupi? Wierzyłeś w to wszystko?». Te gwał
towne, koniunkturalne zmiany w ludziach po prostu mnie zbiły 
z pantałyku". Odszedł wtedy od literatury - zajął się filmem. 
W zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza „Kadr" nakręcił 
swój debiutancki film, Ostatni dzień lata (1958) - obraz, który 
wszedł do historii polskiego kina. 

Ostatecznie odszedł z partii w 1966 roku, kiedy wystąpił 
w obronie Leszka Kołakowskiego: nie potępił wówczas jego 
referatu, w którym Kołakowski odniósł się krytycznie do re
aliów PRL-u. 

Kolejne publikacje Konwickiego wydawane w tym czasie 
sygnalizują rozczarowanie realnym socjalizmem. Obok roz
rachunku z przeszłością pojawia się temat współczesności, 
widzianej w aurze dziwności, półsnu, groteskowego pozoru, 
który wtrąca bohaterów w stan emocjonalnego i psychicz
nego bezwładu. Najpełniej widać to w Senniku współczesnym 
(1963) i we Wniebowstąpieniu (1967). 

Wkrótce pisarz zostaje objęty zakazem druku. Jego póź
niejsze książki wyjdą już w drugim obiegu, wśród nich: Nic 
albo nic (1971 ), Kompleks polski (1977 i właśnie Mała apo
kalipsa (1979). Wyziera z nich posępny, groteskowo wyja
skrawiony obraz współczesnego społeczeństwa, pogrążonego 
w niemocy i dramatycznych lkonfiiktach, poddanego konfron
tacji z tragicznymi epizodami historii narodowej i katastroficz
ną wizją najbliższej przyszłości. !Równolegle powstają utwory, 
które są lirycznym powrotem do krainy dzieciństwa i młodoś
ci, wspomnieniem pierwszych życiowych doznań i erotycz
nych inicjacji. W powieściach: Dziura w niebie (1959), Zwie
rzoczłekoupiór (1969), Kronika wypadków miłosnych (197 4), 
w niby-dzienniku Kalendarz i klepsydra (1976) biograficzne 
wspomnienia i doświadczenia literackie splatają się z fragmen
tami1 o charakterze refleksyjnym, ironiczno-satyrycznym, tak
że anegdotycznym i reportażowym. 

Jako twórca filmowy stał się znany dzięki scenariuszom 
do filmów Jerzego Kawalerowicza: Matka Joanna od Aniołów 
(1960), Faraon (1965) i Austeria (1982). Wielokrotnie stawał 
za kamerą jako reżyser: jego debiut reżyserski, Ostatni dzień 
lata (1958), otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festi
walu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w We
necji, a wśród najbardziej znanych prac reżyserskich są filmy: 
Salto (1965), Jak daleko stąd, jak blisko (1971 ), Dolina lssy 
(1982) i Lawa. Opowieść o „Dziadach" A. Mickiewicza (1989). 
Jako kierownik literacki współpracował z zespołami filmowy
mi „Pryzmat" i „Perspektywa". 



Lech Raczak 
ur. 1946 - aktor, reżyser i scenarzysta, autor, tem ów 
dramatycznych. Wykładowca poznańskiej A ademii 
Sztuk Pięknych. Współzałożyciel, wraz z Tomas?! Szy-
mańskim, Teatru Ósmego Dnia (Poznań 1964). ze-
społem tej sceny wypracował oryginalny język tea ca y 
i metodę pracy aktorskiej, opierającą się na improwiza~ 
cji grupy. Wyreżyserował najważniejsze przestawieni~ 

Teatru, które przyniosły zespołowi rozgłos i uznanie na 
całym świecie. 

Od 199 3 roku pracuje z różnymi esP.ołami w Polsce 
i we Włoszech; tom.in. poznańskie: ,;-Sekta", Teatr Pol
ski (dyrektor artystyczny w latadi 1995-1998) i „Aso
cjacja 2006", Teatr Studio w-Warszawie, Teatr im. Mo
drzejewskiej w Legnicy oraz „Aenigma" (Urbino), „Arca" 
(Catania) i „Uqbar"(Werona). Od 1993 jest dyrektorem 

artystycznym festiwalu teatralnego „Malta" w Poznaniu. 
Reżyserował przedstawienia telewizyjne i widowiska 
plenerowe; współpracuje z kilkoma czasopismami te
atralnymi w Polsce i za granicą. Zrealizował kilkadziesiąt 
warsztatów teatralnych - aktorskich i reżyserskich. 

Piotr rl'etlak 
ur. 1973 - archite~t wnętrz, rzeźbiarz, scenograf, autor 

widowisk plenerowych i działań wizualnych. Od 2003 
prowadzi Pra , ownię Zjawisk Teatralnych, od 2008 kie
ruje Katedrą Scenografii poznańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych i zasiada w senacie tej uczelni. 

Projektował i realizował scenografię do przedstawień 
teatralnych w reżyserii Lecha Raczaka: Don Cagliostro 
w Catanii na Sycylii, łatwe umieranie, Skąpiec i Trans
-Atlantyk - oba przedstawienia w Teatrze im. A. Fredry, 
Plac Wolności oraz Marat - Sade w Teatrze im. H. Mo-

l dtzejewskiej w Legnicy i widowisko plenerowe Wypra
~a. Jako projektant uczestniczył w wystawach zbioro
wych w Polsce, Niemczech i we Francji. Jest autorem 
projektów i realizacji prospektów (frontonów) organo
wych, m.in. w Wielkopolsce. 

Pełni opiekę artystyczną nad paradą z okazji dnia 
Świętego Marcina w Poznaniu, jest liderem i scenogra
fem interdyscyplinarnej grupy „Asocjacja 2006". Wie
lokrotnie projektował i animował widowiska plenerowe 
oraz działania wizualne w Poznaniu. 

EvVa rretlak 
ur. 197 4 - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Po
znaniu, scenograf, projektantka kostiumów, m.in. do 
spektakli Skąpiec (2003) i Trans-Atlantyk (2004) w Te
atrze A. Fredry. Współpracuje z poznańskim Centrum 
Kultury „Zamek" (działania peńormatywne i widowiska 
okolicznościowe, m.in. od 2003 r. współudział w pro
jektowaniu parady św. Marcina w Poznaniu). Współ
pracowała z teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy 
(kostiumy do spektaklu Marat - Sade). Związana z in
te1·dyscyplinarną grupą „Asocjacja 2006" (kostiumy do 
spektakli: Wyprawa, Rabin Maharal i Golem, Sonata 
legnicka). 





Kierownik techniczno-gospodarczy 
URSZULA WOJTCZAK 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 
KRZYSZTOF SOL.ENIEC 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIEClYSl:AW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE 
fryzjerska MARIA SucHoLAS 

krawiecka damska 
DANUTA FREITAG-ClYżYK, JUSTYNA JACKOWIAK 

krawiecka męska 
PAULINA PARUL.SKA-PATALAS, GRAŻYNA S1óDMIAK 

plastyczna 
KRZYSZTOF DZIONEK 

garderobiane 
TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 

elektra-akustyczna 
BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUCZKA 
ZBIGNIEW NAWROCKI 

stolarsko-ślusarska 

KRZYSZTOF CHORBIŃSKI, MICHAŁ DURAJ, ANDRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji 
T ADEusz BosACKI, LEsZEK NowAK, JuLIAN WOJTCZAK 

Redakcja programu i opracowanie graficzne 
MAŁGORZATA URBANIAK 

W programie i na okładce wykorzystano 
projekty scenograficzne Piotra Tetlaka. 
Skróty i zmiany w tekstach pochodzą od redakcji. 

Przygotowanie wydawnicze 
ars nova, Poznań, ul. Grunwaldzka 17 
Opracowanie techniczne i łamanie 
KRZYSZTOF STEINKE 

Druk i oprawa 
JM STEFKO, Komorniki, ul. Platynowa 19 
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MLECZNYM 
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Twojej Finny 

BIURO TURYSTYCZNE 
F.W. „E:WA" 

os. Bo lesława Smiałego 2c 
60-682 Poznań 
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