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Napisałem „Tabu", nie myśląc, że będzie wykony
wane na scenie. Napisałem po prostu tekst przezna
czony do czytania, a moim z::laniem wszystko, co 
jest do czytania, powinno się również nadawać do 
c;,ytan:a głośnego. Bardzo możliwe, że na tym koń
CZ<1 się walory sceniczne „Tabu". 

W wersji oryginalnej nie jest ,.Tabu" utworem 
dr c- matycznym, ale i nie powieścią, raczej jednym 
i drugim po trosze, ciągiem trzech monologów. Mó
wią k olejno trzy kobiety, żyjące w trzech różnych 

czasach historycmych. Wszystkie są Hiszpankami, 
nazywają się Dolores i mają kocha:i.ka o tym samyr.n 
imieniu Diego. Wszystkie mówią właśnie o tym ko
chanku, lecz każda komu innemu: pierwsza sądowi 
fwiętej Inkwizycji, druga swemu kochankowi, trze
cia lekarzowi-psychiatrze. Formalnie rzecz biorąc, 

oą to trzy relacje o niepowodzeniu miłosnym dwoj ga 
ludzi. 

A nieformalnie rzecz biorąc - u czym są te re
lacje? Ba! Najchętniej odpowiedziałbym, że o tym, 
o czym w nich mowa, ponieważ autorowi każde, na
wet własne objaśnienie czy streszczenie swojego 
utworu wydaje się zawsze niedokładne, a zatem 
fałszywe. Jeśli więc teraz powiem, że „Tabu" jest 
głównie opowiadaniem o uległości człowieka wobec 

mitów, wobec konwenansów społecznych, religijnych, 
etycznych, słowem wobec tych wielu postaci tab u, 
które stwanala i stwarza nasza cywilizacja, jeśli 
jeszcze dodam, że ten. tko im nte ulega, stwarza 
scbic- tylko inne, osobiste mity i osobiste tab u, 
j~śli tak powiem, będzie to mnie.i więcej w zgodzie 
z ideą utworu, ale nie całkiem. 

CharakterystY'ka ta dotyczy ks i ą ż ki „Tabu". 
W teatrze grana jest nie książka, lecz jej adaptacja. 
Dokonując takiej adaptacji , teatr siłą rzeczy powo
łuje do życia nowe i zasadniczo odmienne dzieło. 

Z konieczności zmniejsza się rozmia1· utworu, pewne 
treści ulegają eliminacji, a pewne uwypukleniu, 
powstaje właściwie inna akcja, inna konstrukcja, 
ir,ny sens i - co przecież oczywiste - inny gatunek 
sztuki. Wszy~tko to jest niespodzianką dla samego 
;\Utora, który przestaje być autorem i zamienia się 

N widza .. 
Życzę więc sobie i Pań·stwu interesującego wie

~zoru. 

Jacek Bocheński 

Jacek Bocheński (1•r. w 1926 roku), pisarz, publicysta, 
tłumacz, debiutował 'w 1944 roku w pierwszym nume
rze t11godnika „Odrodzenie''. 

W latach następn11ch opublikował m. in. dwa tomy 
opowiadań „Fiolki przynoszą nieszczę.frie" (1949) 
i „Zgodnie z prawem" ( 1952). W roku 1960 ukazało się 
pierwsze wydanie „Pożegnania z panną Syngilu albo 
słoń a sprawa polska". M01iografia Juliusza Cezara 
pt. „Boski Juiiusz" stala się wydarzen iem literackim 
1961 roku i zyskała sobie duże uznan ie zarówno wśród 
czytelników jak i krytyki. 

• Jacek Bocheński ma w swoim dorobku lite-rackim 
kilka tomów reportaży, liczne artykuły w prasie oraz 
wiele przekładów z niemieckiego i łaciny. 
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wykonu je: 

EWA KOZŁOWSKA 

reżyseria i scenogralia : 

JERZY GRZEGORZEWSKI 

kiercwnik lite racki: 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

kie rown ik muzyczny: 

WŁODZIMIERZ JARMOŁOWICZ 

Przedstawienie p rowadzi: 

LESZEK NOSKO WIAK 
NI K A ZAWADZKA 

Kcnłrola tekstu: 

ZOFIA PIOT ROWSKA 
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