




KRYTYCY O „RADOSNYCH DNIACH" 

„Radosne dni" to nie tylko szczyt dzieła lub co najmniej 
spełnienie, lecz dzięki tej sztuce pętla się zamyka, teatr po
wraca do swych początków, jak stworzenie ludzkie powraca 
do prochu, z którego powstało. Przez cały czas spektaklu my
ślałem o Ajschylosie, o Ajschylosie naszych czasów, mówią
cym językiem własnym, to znaczy językiem naszych czasów, 
a nie o Ajschylosie z epoki kultury odnalezionej poprzez 
hałaśliwą i wystawną gadaninę Claudelowskiego liryzmu. Ta 
kobieta pogrążająca się w naszych oczach w piasku, powra
cająca do pyłu, z którego powstała, i poprzez swój uśmiech 
i samą swoją obecność rzucająca nam w twarz prawdy osta
teczne - czyż nie jest bliska Prometeuszowi, przykutemu do 
gór Kaukazu, a więc również unieruchomionemu na scenie 
przez okres trwania spektaklu i kwestionującemu porządek 
świata jedynie mocą swego słowa? 

Poprzez dzieło tego rodzaju, stanowiące jak gdyby spełnie
nie teatru współczesnego, teatr powraca do swojej pierwot
nej statyczności, charakterystycznej dla wielkich dzieł 
sakralnych, w których słowo ludzkie wystarcza, by wypełnić 
i ożywić przestrzeń - dla dzieł, których materia jest utkana 
wyłącznie z prawd pierwotnych, do których one nas sprowa
dzają: z Czasu, Przestrzeni, Słowa. Geniusz to właśnie to. 
Dlatego nie ma sensu zadawać sobie pytania, czy teatr ten 
jest teatrem awangardowym, czy jest - albo nie - teatrem 
absurdu: to kwestia potyczki słownej; z tego punktu widze
nia „Prometeusz" Ajschylosa stanowi również cząstkę teatru 
absurdu, a jego struktura czyni z niego sztukę awangardową. 

GILLES SANDIER 
(„ARTS" nr. 935, 1963 - cyt. wg „DIALOGU" nr. 1/1964 r.) 

W dramacie Becketta odjęto bohaterom wiele. Zostały: sta
rość, nędza, śmierć. One rządzą postaciami. Wyznaczają 
miejsce i czas bohaterów. Sytuacja (pozornie) j:st stat~c~na, 
akcji (pozornie) nie ma. Miejsce i czas bohaterow - miejsce 
i czas ludzi na ziemi - wyznacza w ostatecznej instancji bio
logia, i tylko tyle znaczy _Beckettowski na~.urali~m. Człowi~
kiem rządzi to, co jest w nim „naturalnego ; zwierzęca wraz
liwość na zimno, głód, chorobę, biologiczne starzenie 
i śmierć. Ale człowiek jest istotą złożoną i ma też część, która 
wymyka się naturze, tę, którą teologia nazwała duszą nie
śmiertelną. I ona interesuje Becketta w równym stopniu co 
jego część biologiczna. Człowiek jest hybrydą: do połowy 
zanurzony w ziemi. Od połowy, przez swoją duszę nieśmier
telną, w niebie. 

Obraz Winnie do połowy zanurzonej w piasku jest metaforą 
starości, nadciągającej śmierci, tego, że ta ziemia, która w-

krywa ją po pas, a potem po ramiona, wkrótce p~chłonie j~ 
całą. Ale to także niemal alegoria istoty ludzkiej roz~artej 
między niebem a ziemią, filozoficzna alegoria dualizmu. 
Win nie zapada się coraz głębiej, niżej, i mówi: „czuję coraz 
bardziej, że gdybym nie była przytwierdzona ... po prostu ule
ciałabym w przestworza. I że któregoś dnia ziemia ustąpi 
i puści mnie, z taką siłą mnie wypycha ... Czy nigdy nie masz 
tego poczucia, Willie, że jesteś wsysany? ... Tak, kochanie, 
wciągany w przestworza niby tiul". Niemal teologiczny dra
mat, prawie kartezjański dualizm. 

. . MARTA PIWIŃSKA 
(„DIALOG" nr. 6/1965 r.) 

... „Radosne dni" to wbrew pozorom nie elegijna monodia, 
nie jednotonowy liryczny lament i nie przebrany w szatę 
przejrzystej ·alegorii wyabstrahowany wywód filozoficzny. To 
pełnokrwisty d r a m at, operujący czysto teatralnymi środ
kami wypowiedzi: konkretnie określoną i zindywidualizowa
ną postacią bohatera; akcją przebiegającą wprawdzie w 
bardzo zacieśnionych granicach, ale zróżnicowaną i pełną 
napięcia; i sytuacją. Sytuacją która jest symboliczna, ale 
wyrasta z określonych realiów i tymi realiami jest ściśle zde
terminowana. Ale to wszystko, jak w każdym autentycznym 
dramacie, uzyskuje pełną wymowę dopiero przetłumaczone 
na język sceny - ukazane w teatralnym konkrecie. ( ... ) 

Walka, którą toczy Winnie, walka absurdalna i śmieszna, 
znacząca się ubożuchnymi zwycięstwami i coraz bardziej na
rastającym łańcuchem klęsk, walka o fikcję, o złudę - prze
kształca jednokierunkową, monolityczną, jednoznaczną w 
swym uogólnieniu parabolę „Radosnych dni" w obraz pełen 
światłocieniowych głębi, wielowymiarowy i dynamiczny, za
skakujący niespodziankami. Tak jak każde życie indywidual
ne. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w naszych kopcach ziemi, ale 
każdy z nas reaguje na to inaczej. Los nasz jest wspólny, ale 
różna jest nasza postawa. Sztuka Becketta jest dramatem 
postawy. Figura kobiety zapadającej się w ziemię stanowi 
uogólniony wizerunek kondycji ludzkiej; wyraża symbolicznie 
odpowiedź na uniwersalne pytanie: czym jest nasz 
żyw ot? Ale Win nie ze swoim cierpieniem i swoją miłością, 
Winnie wyzbyta buntownkzych zapędów, a przecież walczą
ca, żałosna, śmieszna, nieugięta Winnie jest sobą i tylko 
sobą. Jest nieśmiertelna, jak każda wielka bohaterka tra
gedii. 

LEONIA JABŁONKóWNA 
. („DIALOG" nr. 6/1965 r.) 
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