
BOGUSŁAW BORO~-WISNIEWSKI „ 

SŁOWO, KTORE TWORZY 
13~1986 roku mija80.. rocznica urodzin jed

nego z nąwybilnieiszydl drmnalurgós >Ol wieku -
Samuela Bedalła Z lllj okazji Tealr Cenbum SDJlli 
StudiowWaszawie przygotawat serię trzech insceni
z;ą sDlk Beckala 

Na pierwszy spektakl, wystawiony 17 marca 1985 
roku. 2lażyly się ,,Komedia- i "Oslalnia taśma'". w 
pzabt' ielliu tym wiellą luaQt alllDrską slWOrZył 
Tadeusz lomnickiw roli Krappa Na pierwsze miesią
ce tego coku planowana jest polska prapremiera napt
sanej w roku 1982 sztuki „ Katastrofa", a obecnie oglą
~ tr.zy jednoeldówlci Beckelta „Nie ja"; „Kroki" j 
..J(olysanka". 
Sanueł Bedlelł. przez dlJgie lala lole.ował się ze 

sWOią ~ dramaUgicznrt w Polsce (proza 
tego a.itora jest mato Znana) w czoWMce S.ialowei 
---~- PaebilOWą dalą dla l'ICMOCZ8Slll8g0 IB&-
lrU bwł dziań 5 stycznia t953 rollU. kiedy 10 odbyla się 
pcemieia .Czffraiir na Godala'". lnscaidąi ta przy-
niosła niaspoltc:iaWl)I iazglos Becke91 llli i jego szlu
ce, zmienia~ 8*u wpcowaitzajrlp: swomą • 
linnlqt flBgll[j, ap:iBlzę tnydoły j śmierci.. 

Z twórcy BIU811gardowego 8eclc8tt szył*o prze
dzierzgnął się w klasyka współczesnej dramaturgii, 
który wbrew innym twórcom najbardziej liczy na akto- · 
ra, stawiając mu w swych utworach coraz trudniejsze 
zadania. 

Udowodl lio to już pierwsze przedstawienie Teabu 
Cenlrum Szluki Studio. Ałdorzy grający. w .Komedii"' 
przez C2ly czas trwania spektaklu tkwią w niewielkich 
una:h, a posa;zeg6liie krótkie kwestie~ 
są w oślepiajrlp:yin świetle, które swym blaskiem jakby 
W)1l'YWillo ich z nicości, ożywiak> i zmuszalo do mó
wienia. 

Grająca wszystkie postacie w trzech jednoaktów
kach Becketta Irena Jun poddana została skompliko
wanemu egzaminowi aktorskiemu, a widz oglądający 
to przedstawienie staje się .ofiarą" przedziwnego 
eksperymenlu psychologiczl iego. Dla zrozumienia 
calości przedstJMienia i jego posn2egól11ych sek
wencji, odkrycia call9go wizyinego piękna spektaklu 
Wiażlwość widza i jego zmyst./ muszą być wciąż 
napięte do ostaleCznydł granic. OgłądrW; .,Nie ja", 
.)(rolo- i .)(olysanllę• przechodzimy kole;r'8 stadia e-
mociooalnego Z8811Q8ŻOW811ia: od irytacji. poprzez 
pazome znużanie i apatię, aż do zacieka lienia i lu»
cowego zacbwylu.. Do '8kiego wlaśnie elaldla prowa
dzą skromne środki, jakimi aktorka i reżyser pe>Wgu
ją się z wielką maestrią. 

Pierwszą część spektaklu stanowi utwór „Nie ja". 
Jest to dlUgi, poplątany i nużący monolog wypowiada
f'I!/ w zawrotnym tempie. Lecz nie widzimy mówiącej 
poslaei, tylko gdzieś wśród nieprzeniknione ciem
ności maiacZą wypunktowane świallam IUdzkie usta. 
Snują pokrętną i nielogiczną opowieśt, z którei wyla
puiemy poszczególne zdalia nie mogąc jednak P<>iąć 
catego.sensu. Wiele kwestii powtafza się i uwaga wi-

dza nie nadąża za pokJkiec11 wyrzucanych przez usla 
slów_ Szybkie łBfl.,a 1110idugu. niemożność ucilwy
cenia islały wypcMiedzi j pmqące cien• iOŚCi wzbu
dzają w nas złość i znużenie. które powoli ·przechodzi 
pr.m w rozpacz: Wreszcie nie chcemy już. nie może
my sb:hać lago słowok>klJ.. a nasze Zlf'f!/słt, szcze
gólnie wzrok pogrążony w ciemności i zmuszony ie
dynie do oglądania ledwo widocznego ZSlySU Usł, 
prawie bólem spojówek domaga się jakiegoś innego 
obrazu, światła, ruchu. W końcu zobojętnieni i ziryto
wani. z ~ daiernY za wygraną i już tylko czekamy 
kOOca lei opoMeści.. 
Pozuąmuy hislorę jakiejś dziwnej kobieły, klóra po 

wielu lalach milczaia niespodziawallie przsmówita. 
Słyszyncy wciąż tę samą op<Mieść.: wzbogai :aią jedy
nie llCMyllli sz:czegó&ni, bowiem wierzy ona, że jest 
poddalia śladzl-J i ~ pa ia cb:aie abaaMnej 
~ maże jlJ z lej niezl1ośnej sylUaCji uwonć. 

UzmysllMia Io~ czlowiella w świecie, zagu
l*Jnega i osmnabionego. dla łd6rego jedynq ~ 
wością polwierdz81ia swego ~ jedynq mm. 
wością odi ialezierlia pl8Wdy o sobie i świecie jest 
jego mowa To wyraz A<>Wego filozoficznego i egzys
tencjalnego aksi<>malu „mówię więc jestem", jakby 
nawiązanie do początku Ewangelii według Jana: „Na 
począlku bylo Slowo_ „ Mowa jest więc spcawczą siłą 
świata. nawet wtedy, gdy zamienia się w bełkot. 

Mowa jest .też ełet1e llel11 konslytwjącym świał i 
islnienie bohalefki „Kroków" - May. Osoby trzynaJej 
cate życie w zanloi\ICiU, niedormwinięłej i nigdy do 
końca w sensie psychicznym nie narodzoliei, która 
swą jaźń zapełnia twom>nymi przez siebie historiami. 
Odgłos swych kroków i brzmienie słów upewnia ją. że 
istnieie. To stanowi jej wszechświat. May poprzez wy
powiadane słowa stała się swym kreatorem. 

Kołyszącej się w bujanym k>lelu kobiecie w „Koły- · 
sance" towarzyszy monolog kogoś zza sceny. Kobie
ta~ ów glos jakby bala się milc:zelia, jak gdy
by ten glos wyznaczał przestrzeń jej życia, ailimował 

~Irena iile.prezermr,e naiWYższei próby 1:za11iosło ~'"-1iając się kolejno w odrnielwie, lecz 
w pewnym sensie jednakowe postacie lragiczillie sa
~ kobiet. których jedynym towarzyszem jest 
ich mowa W ..Nie ;a" fl/:l#rr1m i jedynym środkiem 
aktorskiej ekspresji jest głos. w .,Krokach" ruch po
staci ustrojonej w przedziwny łachman stroju, prze
mierzaiącei kilkakrotnie wąski. jasno oświetlony odci
nek sceny. W .,Kołysance" uwagę widza skupia nie
realna i beznamiętna twarz aktorki i jakaś oniryczna 
wizja calO!K:i obrazu. 

Na podkreślet lie zasll iguje również. idealnie wręcz 
dari as~ia do pogz12eg6l11ych scen scenografia 
aJlofstwa MelałalCfry SemerlDWicz. oraz precyzia o
perow1111ia świalllsm, to ono istotnie współgra w spek-

... 
tworzy sugestywny nastrój i prawie malarskie 

sekwencje kolejnych scen. Jesl w tej inscenizac;i ;a. 
kaś metafizyczna taim••ica. niemożliwa do uchwyce
nia i opisania aura. silnie oddzialująca na emocje wi
dza 

Wszystkie trzy jednoaktówki Beckelła maią olbrzy
mią zawartą w prog1a111ie spek1aklu egzegezę, wyjaś
niającą motywy powstania kolejnych utworów, ich fa
bułę i interpretację~ Jesl ona 
na pewno pomocna w zrozumieniu, poszczególnych 
dramatów, jednak poznanie wszystkich tych irdormacji 
stępia jakby naszą wrażliwość, nie pozwala indywi
dualnie przeżywać pmidstMiel lie a na.et niweczy 
walor zaskoczenia i sugestii Po prostu nafaszerowa
f'I!/ teorią intelekt nie daje się ponieść psychologicz
nenaJ nurtowi i11sce11izacjl, 1bni emoąe, a to pr.zec;m 
jedyna szansa lwón:zago wspótiaestnic1wa. 

Program. staa alie opraclOWm1Y przez reżysera 
?ZB I I lietia i 2nfMCę twórczości . Beckelła - Anto
niego Liberę, uważan rac:zsi za wydarzenie z dziedzi
f'I!/ literalury krylycznei niż niezbędny sktadnll< perce
pcji speldalW_ To wręcz inslrumenł ~ impo
tencję emocjonalną widza Nie taki efekt chcieli za
pewne wywołać twórcy tego oryginalnego „wywołi/
wania" Becketta na polskiej scenie. 

Samuel Beckett: ,.Nie ja'', ,.Kroki". ,.l(olyslw1lca'. Przekład, 

układ tekslu i reżyseria - Antoni libenL Sceoogialia - Alek
sandra SernenowK+ WySSępuie lrana Jun OOll Maciej Popia
wski i Jolanla Hanisz. Premiera grudzień l98S r. Tealr Cen
trum Sztuki Studio 


