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L apidarna w formie, choć 
kunsztowna w stylu, o

. parta na precyzyjnie bu-
dowanych metaforach i zaska
kujących pointach liryka Wi~ 
sławy SzYl!:!lborskiej, umiejętnie 
zesp<!Ja ~inezję i wdzięk igra
sz.ki, dowcipu językowego z wy
powiedzią refleksyjną, zachowu
jąc przy tym sceptyczny ·dy
stans wobec wszelkich literac
kich konwencji. Człowiek u 
Szymborskiej to istota zdeter
minowana prawami biologii i 
historii, żyjąca w stałym poczu
ciu zagrożenia i niemożnosc1 
pełnego porozumienia s ię z in
nymi ludzk~mi jednostkami -
bezbronna i omylna w swych 
nadz1iejach. 

Prezentowany 20 stycznia w Ka-
wiarni Literackiej TowarzystJwa 

Przyjaciół S2ltu:ki w Bydgos.zczy mo
nodram „.Por.tret kobiety" al1Ct>0!1ka 
Teatru Centtruan S7Jtn.rki StudJo w 
Wa'l':Szawie mENA JUN oparła na 
utW10rach z romnc~w ,.'W.szel'k.i wy
padek". .1Wd'elll!ca M.czba". „Luldzie 
na moście" i „Wier.sze zebrane". 
Nie DI'a'k'l.llje tu re:lile'ksji nad twol"Ze
niem i m :ejscem poezji w Utera
turze, relaeją międ-zy s:i.tu1tą a 11Ze
czyrwisbośolą, pY,tań egzystencjaltnych 
ro2'JWażań o mllości, samotmoś~i' 1 
śmierci. A są one wożone w ta>ki 
sposÓb, iż rzeczywiście wylania s ie 
!Ipod nich bard'ZJO po.glęb1ony por
treit. Portret, lt!tóry ja;k w wierszu 
tytułowym - czasem śmieszy, cza
sem wzrusza. ale przede wszyStltJm 
budzt głęboką refleksje. 

Irena Jun - sama w sobie 
będąca już jakby symbolem, u
osobieniem kobiecości, ale ko
bi~ości przesyconej iritelektual
ną głębią , zbudowała swój mo
nodram na zasadzie kontamina
cji wyjątkowego ciepła i wdzię-

ku z cynizmem, ironią i flilo
zoficznym dystansem, doskO'llale 
oddając- tym klimat twórczości 
Szymborskiej. Cała w czerni; na 
pustej scenie, wsparta tylko o 
krzesło, nieZJWykle oszczędna w 
geście, aktorka niemalże wyłącz
nie głosem i wyrazem oczu ma
luje przed pub!icznością obrazy, 
pejzaże, sytuacje. Czasami wy
daje się jakby jej samej . w o
góle nie było, a ze sceny Jalk 
muzyka płynęła tylko poezja. 
Wyjątkowa to perfekcyjność w 
posługiwaniu się słowem, wy
jątkowe sobie jego podporząd
kowanie przebogaty wa
chlarz środków w efekcie słu
żą.cych prostocie. Każdy wiersz 
powiedziany jest inaczej, na zu
pełnie innej za sadz·~ recytacji 
zbudowany - optymalnej do 
przekazywanych treści. Ten mo
n odram rzeczywiście kojarzy się 
z niezwykłym koncertem. 
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