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Bolesław Taborski 
HAROLD PI NTER, CZYLI ABSURD POZORNY 

Na przestrzeni zaledwie paru lat - od całkowitej niemal klęski, jaką 

najpierw poniósł w teatrze londyńskim - Hornie Pinter zdobył pozycję 
czołowego angielskiego dramaturga. Sukces odnies·iony byt tym większy, 

że Pinter - w przeciwieństwie do Osborne'o c2y Weskera - nie zabiegał 

nigdy o masową publiczność. Jego sztuk.i, za równo 1e, które pisał dla 
teatru, jak i te, które pisał dla radia czy telewizji, a następnie przerabiał 

dla sceny, były :trudne, mioty charakter eli,tarny. Fakt, że zdobyły 

popularność wśród widzów teatralnych, świadczy nie tyle o jego 

11 przystosowaniu" do masowych gustów - bo przystosowanie takie 
z pewnością nie nastąpiło - ale o tym, że angielska publiczność 

„zasmakowała" w awangardowej dramaturgii. Zasługą Pintera było 
między innymi i to, że ukazał w swych sztukach bliski i ścisły związek 
pomiędzy „teatrem absurdu" a tzw. codzienną rzeczywistością. Na własnym 

terenie mógł to zrobić dobitniej od dramaturgów takich jak Beckett, 
Ionesco, czy Mrożek, bo używa rodzimych realiów, bazuje na angielskiej 

psychice ·i jej wynaturzeniach, wreszcie - rzecz dla teatru absurdu 
ogromnie ważna - stosuje rytmy, idiomaty, zwroty dzisiejszego języka 
angielskiej uliicy, wzgędnie odwołuje się do złóż rodzimej tradycji 

i podświadomości językowej i literackiej. 
W dramaturgii brytyjskiej Pinter jest czołowym eksponentem gatunku 

zwanego „comedy of menace". Nazwa ta wzięła S'ię zapewne z chęci 
sparodiowania - na zasadzie antytezy znaczeniowej przy podobieństwie 
brzmienia słów - klasycznej salonowej komedii angielskiej, „comedy of 
manners". Kluczowe jest słowo 11 menace" oznaczające groźbę, czające się 

niebezpieczeństwo, poczucie zagrożenia. W szerszym s,ensie 11 menace" to 
groza. „Play of me·nace" - to sztuka traktująca o niebezpieczeństwa-eh 

zewnętrznych czyhających na człowieka jak ·i o tych, które ukryte są w jego 
podświodomośoi, gotowe do zawładnięcia nim. ( ... ) Pinter przeprowadza 
analizę „zagrożenia" w wielu wariantach i na wiele sposobów. Posługuje 

się zarówno materiałem językowym (język - rzekomo środek komunikacji, 
naprawdę pogłębia brak kontaktu między ludźmi wskutek odmiennych 
znaczeń kryjących się pod powierzchnią prostych z pozoru słów ·i wyrażeń), 
jak i sytuacyjnych (pokój, w którym toczy się akcja jest jedynym 
bezpiecznym schronieniem przed niewiadomą świata zewnętrznego; 

towarzysz wspól·nej akcji może okazać s;ię tym, który wykona wyrok na 

współtowarzyszu). „Menace" może doprowadzić do unicestwien1ia 
fizycznego, lub do dezintegracji psychicznej, względnie dezintegracja 
psychiczna poprzedza fizyczną. Można być zagrożonym przez wrogo 
zewnętrznego i przez najbliższych sobie ludzi; największe jednak 
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n ·iebezpieczeństwa tkwią we własnej jaźnii człowieka. Stosunki między 

przyjacielem a przyjacielem, między synem a matką, sytuacje wynikające 
z wszelkiego rodzaju związków emocjonalnych ·i rodzinnych są szczególnie 
odpowiednim materk1łem do ukazania rozkładowego działania „menace". 

Zagroże·nie może czaić się w potoku szybkiego diologu (który ma je ukryć 
i z·amaskować, a otumanić osobę zagrożoną) jak i w milczeniu -
w pauzach 1nabrzmi·ałych realnym czy wyimaginowanym (ale n·ie mniej 
groźnym, skoro największe niebezpieczeństwa rodzą się w wyobraźni) 

,,m·enace''. 

Są dwa rodzaje milczenia - powiada Pinter - jedno, gdy nie mówi się 

ani jednego słowa; drugie, gdy używa się potoku słów. Mówią one 
o języku zamkniętym pod nim, ciągle do niego nawiązują. To, co 
słyszymy, jest wskaźnikiem tego, czego nie słyszymy. Mowa jest 

niezbędnym unikiem, gwałtowną, sprytną, zdesperowaną, lub drwiącą 

zasłoną dymną, która utrzymuje ów drugi język pod kontrolą. Kiedy zapada 
prawdziwe milczenie, echo wciąż jest z nami, ale jesteśmy bliżej nagości. 

Jednym ze sposobów widzenia języka jest uważanie go za stały wybieg, 
mający na celu ukrycie nagości. 

Specyficzna odmj.ana egzystencjai.izmu, jaką proponuje Pinter, przesycona 
jest sceptycyzmem wobec ludzk•iej natury i to właśnie wyjaśnia zarzut 

dekadentyzmu kierowany pod jego adresem ze strony moral·istów zarówno 
rel1igijnych jak i świeckich, za.kładających wielkie możliwości człowieka 

w danym mu świecie. Rz·ecz w tym, że u Pintera świat jest ·elementem 
wrogim, w kiórym ludz·ie są też sobie wrodzy i pomóc sobie ·nie potrafią 

lub niie chcą. Pinter nie uważa, aby przyczy·ną tego była „niemożność 
kontaktu" i protestuje przeciw przykłodaniu do jego utworów takiej włafoie 
etykiety. 

Uważam, że kontaktujemy się z sobą aż nazbyt dobrze - w naszym 

milczeniu, w tym, co pozostaje nie wypowiedziane - i że ludzie dokonują 
ciągłych uników, desperackich, spóźnionych prób zachowania siebie dla 

samego siebie. Kontakt z innymi jest zbyt niepokojący. Wejście w czyjeś 

życie to zbyt przerażające. Ujawnić innym własną pustkę wewnętrzną to 
zbyt okropna ewentualność. 

Nie z.noezy to jednak - stwierdza dalej Pinter - oby postać w sztuce 
nigdy niie mówiła tego, co •istotnie ma na myśli. Przychodzi zawsze 
„moment prawdy", gdy człowiek „mówi być może coś, czego nigdy 
przedtem nie wypowiedział. A gdy to się stanie, to co wypowiedział jest 
nieodwołalne ·i nie może już być cofnięte." Oczywiście, to zdjęcie mask•i 
bywa dla człowieka momentem zguby, ole może też przynieść wybawienie. 
I jeszcze rzecz, nie do zaakceptowon•i·a dla zwolenników prostych 
rozwiązań i ujęć, o której trzeba pamiętać przy rozpatrywaniu twórczości 

Pintera: jego przekonanie o „ogromnej trudności, •a nawet niemożliwości, 
zweryNkowan1io przeszł·ościi ( ... ) tego, co się s·tał.o i no czym to coś 
polegało". Nawe.t na gruncie teraźniejszości nie można z całą pewnością 

ustalić natury tego, oo się wydarzyło. To przekona1n:ie ·O wi·elu 
płaszczyz.nach rzeczywis·tośd, o wiięc ·o broku jednej „prawdy" wyjaśnia 
budowę ·i założenie szeregu sztuk P.i1ntero. Czy jednak należy obdarzać 
epitefomi i odrzucać twórczość pisarza, który zakł.oda, że człowiek, jego 

działania w ·czasie ·i rzeczywistość, w której s·ię porusza, mają charakter 
skomplikowany? Sam Pinter os1rcega przed tymi, którzy podają 
uproszczony obraz świata za jedyną rzeczywistość: 

Strzeżcie się pisarza, który podsuwa wam swe zaangażowanie do przyjęcia, 

który nie pozostawia wam żadnych wątpliwości co do swej wartości, 
użyteczności, altruizmu, który deklaruje, że ma serce we właściwym miejscu 
i pilnuje tego, aby widziano je w całej okazałości, pulsujące, tam, gdzie 
powinny pulsować życiem postacie jego sztuk. To, co się przedstawia tak 
często jako ciało napełnione czynną i aktywną myślą, jest w istocie ciałem 
uwięzionym w pustych definicjach i szablonach. Taki pisarz najwyraźniej 
ufa słowom całkowicie. Ja zaś mam wobec słów mieszane uczucia. 

Próba zmzumienia psychi1k1i dz•is'iejszego człowieka •i odtworzenie jego - nie 
zawsze przyjemnego - wirnrunku, bez reituszu, jest niewątpHwą zasługą 
pisarza i wkładem do dramotur9i1i 111ie tylko angielsk·iej. 

Bo lesław Taborski 
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Ronald Bryden 

Gdzieś nad morzem, w stojącym na odludziu domu, trzy osoby - małżon

kowie Kate i De,eley oraz przybyła do nich w odwiedZ!iny dawna przyja

ciółka Kate, Anna - oddają s1ię wspomnie1niom. Anna dzieliła niegdyś 

mieszkanie z Kate. Teraz rzewnie wspomina lata młodośoi, kiedy obie były 

sekretarkami, razem chodziły na koncerty, nieśmiało przysłuchiwały się roz
mowom w kawiamiach „artystycznych", zbierały płyty z muzyką Gershwina 
i Kerna. Deeley jest nieco skrępowany, ale pogodny 1i wkrótce zaczyna do
rzucać swoje wspomnienia, fałszując nuci urywki popularnych w latach 

czterdziestych melodii, a Kate w milczeniu przygląda się obojgu. To dobrze 
znana z życia sy•tuacja - obcy sobie ludzie sięgają do włas1nej przeszłości, 

by stworzyć jakąś wspólną płaszczyrnę. Nagle w rozmowie 1następuje 

zgrzyt. „Pan ma wspa1niałą zapiekan1kę 11 
- mówi Anna tonem nieco zbyt 

entuzjastycznym. Deeley 1nie może ukryć zdumieni,a. „Przepraszam bardzo -
mówi Anna, oblewając się rumieńcem, a przy tym uśmiecha się na myśl 

o swojej freudows1kiej pomył·ce - choiałarn powiedzieć, że ma pan wspa

rtiałą żonę. Zawsze znakomicie gotowała. Czasem robiłyśmy na kolację 

wielk·i garnek gul1aszu, zjadałyśmy wszystko, a potem siedZ!iałyśmy prawie 
do mina nad wierszami Yeotsa". Każdy, kto ma choć trochę wyczuci,a dla 

diologu pinterowsk·iego, pozna na jaki grunt przeniosło się w tym mome1ncie 
akcja sztuki: rzucono wyzwanie, zaczęło się walka. Jej przedmiotem jest 
Kate: kto miał większy udział w jej życiu? Orężem jest, }ak zwykle, seks 

i język. Prawda się nie liiczy. Zwycięży ten, ,kto potrafi narzucić swoją wer
sję przeszłości. Anna zadała pierwszy celny cios: dla Deeleya Kate gotuje, 
z nią czytała poezję. 

Podobnie jak w „Silence", ramy dramatu wyznaczają tu wspomnienia trzech 

osób, niewyjaśnione do końca związki erotyczne między postaciami - ta
k1ie jak w „Kolekcji" - łączą się z walką o panowanie nad sytuacją, nkzym 
w „Powrocie do domu". Autor pozostał wierny swojej itechnice i tematowi. 

Tym bardziej uderzające j.est jego mistrzostwo i, doskonalsza niż przedtem, 
cszczędność słowa. „Old Times" jest sztuką cudownie komiczną i pełną 

grozy. Indywidualne 1i niepowtarzalne cechy pisarstwo Pin1ero ujownHy się 

w niej wyraźniej niż w jakimkolwiek innym jego utworze. 

Bardziej niż wcześniejsze sztuk·i Pintera dramot ten przypomi1na pojedynek, 

grę zręczności w której stawką jest życie. Raz po raz przeciwnicy zadają 

ciosy. Deeley wa'iczy brutalnie; opowiada, jak poderwał Kate w kinie na 
filmie „Niepotrzebni mogą odejść", odprowadz:ił ją do domu i poszedł z nią 

do łóżka. Anna słucha tego z uśmiechem i widać, że wierzy mu akurat tak 
sam o, jak w „Dozorcy" Mick wierzył w opowieśd Daviesa. Gdy przychodz·i 
jej kolej, 1następuje podwójna riposta: „Prawda, że to dziwne, jak dokładnie 
pamiętamy to, co zaszło w naszej wyobraźni" - mówi Anna dodając, że 
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pamięta - choć nie mo pewności, że tak było, iż jakiś mężczyzno popłakał 

siię w łóżku Kate. Notomiast nie mo wątpliwości, że prawdziwe są jej 
wspomnienio o lotach, które spędzHa z Kate, o tym, jak ślęczoły nad nie
dzielnymi gazekimi, a potem gnały do peryferyjnych k·in, na stare fi'lmy, ta
kie no przykład, jak 11 Niepo1rzebnii mogą odejść". „Old Hmes" ogląda się 

jak wspaniały mecz te·nisowy. Jo•ka będzie następna piłka? Jak odb•ierze ją 

przeciwnik? Deeley dysponuje brutalną sHą - }est przeoież mężem Kote -
ale ;m to łatwiej się denerwuje i brak mu 1ej finezji, joa'ką mo· Anno. Siłą An
ny są jej pi·eniądze 1i ·ogłado (mąż ·i willo no Sycylii, spokój i łag,odność, któ

rymi skrywa żelazną wolę), a bierna, uśmi·echająca się K•ate zdaje się być 

po jej stronie. Ale choć Pinter bardco lubi wszelk:ie gry, n•ie o grach pisze 
swoje sztukL Podobnie jok w „Powrode do domu", decydującego zwydęs
two nie odnosi żadna z walczących stron, ale kobieto, o k'tórą toczy się wa·l
ko. Ludzie nie są 1r<Jł€ami, o zdobycie których można stawać do turnieju. 
Każdy człowiek na·leży wyłącznie do s•ieb•ie samego. 

„Observer" 6.Vl.1971 

I 

Irving Wardle 

P.i1nt.er przesunął kierunek swych zainteresowań z temźniejszośd w przesz

łość. W jego wcześniejszych sztuk·ach postaci ·istn•iały dzięki temu, co w da
nej chwil'i robiły, ale od czasu napisania „Krajobrazu" i „Silenc·e" życie 

post·ad pinterowskich ogranicza się do wspomnień. Na1tumlnie, patrząc 

wstecz wi·dz+my, że jest <to logiczna •kontynuacjo jego metody. Sztuki Pin
tera zawsze dzi·eją się w świ•ecie niejasnym i wieloznacmym, w którym ni
komu ·i nicz·emu nie można ufać. A przecież w wykonywanych no oczach 
wszysttkkh czynnościach nie ma nic niejasnego. Naturalnym miejscem dla 
wszel1kich wielozmocmości je·st pamięć ludzka, wspomn1ienia, w których lu

dzie ulega•ją złudzeniom, w których świ·adomie kłamią. 

W „Old Tiimes" świ•ał wspomnień układa ·s'i ę we wspanioły poemat teatralny. 
Doskonale ·oszczędny dialog poddaje szczegółowej analiZ'ie dawne ·i obecne 
znaczenie ika·żdego s1trzępko wspomnień •i dopiero potem odkrywa następne 

zdarzenie z przeszłoś·ci. 

W pi.erwszym akcie P·inter powol•i i w cudownie okrężny sposób odsłania 

rywalizację Oeeleya •i Anny ·o Ka.te. W dr·ugim akde cała strukturo sztuki 
wykracza poza komiczną konwencję trójkąt•a, -rządzącą p•ierwszym aktem. 
Teraz dopiern ukazuje s•ię w pe~ni wieloznaczność ludzkich wspomn:eń. 

Deeley twierdz·i, ż,e przed dwudziestu laty poderwał Annę w jokimś barze. 
Wspomnieni·e to brzmi o tyle prawdopodobnie, że Anna noleży do typo
wych pint·erowsikkh postaci, które wybujały er·otyzm maskują ogładą. 

Trójkę bohaterów łączy ja·kiś związek emtycmy. Deel.ey jest w jednakowym 

stopniu urzeczony obydwiema kobietami, które we wspomnienioch całkowi
cie mu S'ię mylą. 

Można s•ię w tej sztuce doszukiwać próby przeC'iwstawieni·a różnych abstmk
cjoi, ale przede wszys·tk:im chodz·i w ni·ej o ukazanie doznań •trzech ·osób, 
których życie od dawno sfoi 1w miejscu, ludzi szukających potwierdzenia 
prawdz•iwości wł·asnych przeżyć, z których pozostały już tylko nieistotne 
drobiozgi i puste wspomnienia . 

„Times" 3.Vl.1971 



Christopher Porterfield 

Każdy nowy dramat Pintera wydaje się być próbą napisania te1j samej sztu

ki, próbą osiągnięcia jak·iejś platońskiej idei . Pinter pragnie zre·dukować 

kilka charakterystycznych tematów i metod do ich stanu najczystszego, by 

wreszcie dotrzeć do samej istoty życia. W „Old Times" doszedł bi'iżej wymo

czonego sobie celu, niż ki·edykolwiek przedtem. 
Sztuko zawiem podstawową pinterowską sytuację, jak zwykle, bardzo pos
politą. Ja'k zawsze w jego sztukach akcja jest wypunktowana brzemienny
mi pauzami, a kwestie otacza aureola znaczącego milczenia. Zasygnalizo

wana jest również głębsza warstwa emocjonalna: lesbijska miłość Anny do 
żony Deeleya, poczucie zagrożenia, jakie wywołuje u Deeleya przybycie 

Anny, i przerażająco obojętność, z jaką Kate odnosi się do miłości w ogóle . 
Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że to po prostu jeszcze jedna 
pinterowsko zagadko, w dodatku niezbyt intrygująca. Ale to tylko złudze

n·ie. W rzeczywistości jest to mistrzowski pokaz, jak można z niezwykle 
skromnego mater·iału zbudować subtelny, pasjonujący i odkrywczy dramat. 

Słowa i gesty użyte są z niebywałą precyzją, a ich waga 1i efokt zostały 
starannie obliczone. 

Pi·nter nie dąży do ukazywania ludzkich wspomnień, ani mechanizmu !eh 
powstawania. Chodziło mu natomiast o pokazanie, jak ludzie używają 

wspomnień w charakterze broni. Anna i Deeley dążą do zdobycia władzy 

nod Kate przez zawładnięcie jej przeszłością. W tym celu bezli ·tośnie selek
cjonują ·i dowolnie zmieniają „dawne czasy" przypisując sobie wzajemnie 

takie role, ja·kie odpowiadają ic'h celom . Które z nich pierwsze było z Kate 
na filmie „Niepotrzebni mogą odejść"? Czy Deeley poznał Annę w barze, 

był z nią na przyjęciu i starał się zajrzeć jej pod spódnicę? Nie liczy się 

prawda, tylko to, co się odpowie, bo: „pamięta się rzeczy, które się nigdy 
nie zdarzyły". 

Skoro „Old Times" stanowi niemal kwintesencję dramaturgii Pintera, czy 
znaczy to, że jest jego najlepszą sztuką? 

Odpowiedź na to pytanie zależy pewnie od tego, jak zapatrujemy się na 
kierunek rozwoju jego twórczości. Drogę rozwojową Pintera można s·obie 

wyobriaz·ić jako skręcającą się do wewnątrz spiralę. Rzecz w tym, na ile 

P·inter może się zbliżyć do swego ·ideału bez obawy, że zacznie s•ię od n1iego 
·oddalać. Odwaga mtystyczna Pintera polega na tym, że zawsze wybiera 

on sobie możliwie najwęższy ·i najbardziej wyrafinowany temat, a swoją 

rangę zawdz·ięczo między innymi temu, że potrafi z tego materiału stwo
rzyć dramat. 

„Time" 14.Vl.1971 

Gunther Ruhle 

o ile „Kro·jobraz" ·i „Silence" dopuszczoły domysły;, że Pin~~r zmierza ~o 
poddania się wpływom Becketta, o tyle „Old Times stano~1 zaprzec~e~·1€ 
tych domysłów. Pinter nie zapuszcza się w negatywn~ olegor. 1ę: odrzucił j:~ 
dynie akcję i raz jeszcze podwyższył stopień trudnosc1 swoich sztuk. Jesl1 

w „Urodz•inach Stanleya", w „Powrocie do domu", czy w '.,Dozorcy" kładł 
nacisk na aspekt społeczny, to w „Old T·imes" rozkłada n~jtrwalszą . aingrnl
ską formę teatralną: sztukę bulwarową. Wprowdzie - pow1erz.chown1e rzecz 

biorąc _ taiką właśnie sztukę napisał, lecz przez po~malo"'.'a~rn tła, po~.rzez 
pogłęb·ienie i odpowiedn·i montaż wyizolowa~ ją. z jej bu1ne1 we~1etac11 n~ 
West End:zJie. Nigdy dotąd nie napisał nic rowrne „kunsztownego . .. Syp1al 
•nia, mężczy;ma między dwiema kob·ietami, Kole wychodząca własrne z ł~
zienki (drugi ak·t r·ozgrywa się w sypialni Kate i Deel~yo), na dod~te•k O'luzie 
w tekście do teatru londyńskiego West Endu - aluzie wzbogacające ~ do
datkowy wymiar tę niezwykłą sztukę, k1tóra tok zazdrośnie ukr~o swoie z~
lety ·i wartości . Pinter wywoiczył sobie tą sztuk~ poz~cJę, ~torą. prz~d. mm 
zajmowali Biot i Fry: pozycję na obszarze poez11 mog1czne1 trop1ące1 siady 

życia poprzez trywialność . 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" 6. Vll.1971 



STAŁE ZBIORY GAU:Rli 
Jan Tarasin „Fragment", 1983, akryl 

S.wiat wiszących w przestrzeni, nieokreślonych bliżej 
przedmiotów - ,bądź ich znaków czy .emblematów - atakuje 
nas wprost. Przedmioty o różnym, ,przeważnie przygaszonym 
zabarwieniu, czarne, ciemnoszare, brązowe, jasnoszare, 
bia~e. niektore z nich mniejsze - bladobłękitne, 
ciemnoczerwone, w kolorze sepii, umieszczone są w miarę 
regularnych, horyzontalnych uk1adach; czasem wtapiają się 
w różowoszarą przestrzeń, sprawiając wrażenie jakiejs w niej 
przerwy, czasem przesłaniają się wzajemnie. Niekiedy 
otoczone są poświatą. Przedmioty mają różne wielkości. 
Największe i najciemniejsze są najbliżej - prawie wchodzą 
na .nas, rozszerzając przestrzeń obrazu poza jego płótno. 
„Fragment'' Tarasina - jeden z iobrazów eksponowanych na 
wystawie tego malarza w lutym 1984 w Galerii Studio - jest 
przykładem innego niż dawniej, nowego sposobu 
rozwiązania przestrzenności przez tego malarza. Masywne, 
pozbawione wielu oczywistych cech, ale wyraźnie 
zindywidualizowane w swym bycie przedmioty-znaki, 
kształtują głębię przestrzeni, zagęszczają ją, jakby 
ograniczając do ram obrazu, który staje się kadrem, czy 
raczej rodzajem wizjera, pozwalającego fragmentarycznie 
oglądać to, co się gdzieś jeszcze .dzieje. Wiadomo już, że 
przestrzeń rozszerza się dalej - wszerz i wzdłuż. Tarasin 
w ostatnim swoim okresie, bez używania iluzyjnych środków , 
przypomina o trzeciej jej wielkości - głębi . .Problem 
przestrzeni interesuje Jana Tarasina coraz bardziej; już po 
namalowaniu prezentowanego obrazu, artysta wykonał kilka 
innych mniejszych płócien, rozwiązujących to samo 
zagadnienie jeszcze inaczej: na jasnoniebieskim bądź 
jasnozielonym, rozświetlającym się miejscami tle, 
U·mieszczone są równe rzędy niewielkich znaków, prawie 
zupełnie pozbawione dynamiki. Wymowa tych obrazów 
powstaje przede wszystkim dzięki kolorytowi i nastrojowi 
statycznej przestrzeni. 
Tarasin od lat bada mechanikę sprzecznych sił -
mechanistycznych i życiowych, elementarnych, a może 
kosmicznych zarazem - budując układy cząstek 

Harold Pinter (fot. R. Nusimovici) 



Jan Tarasin: Fragment, 1983 (fot. Erazm Ciołek) 

pozostających ze sobą w różnych związkach. Cząstki te, 
przedmioty, czy też ich znaki , występują w pewnych 
porządkach, na ogół w poziomych ciągach w nierównym 
zagęszczeniu. Bardzo często warstwy znaków nakładają się 
na siebie , a ich pasma wzajemnie przenikają. 
Te Tarasinowskie „przedmioty" zasadniczo różnią się między 
sobą. Nierzadko przypominają rzuty form organicznych, 
stosowane w różnych cywilizacjach piktogramy, kształty 
określające sylaby, litery, wreszcie proste figury 
geometryczne, poczynając od kropki, kreski, łuku, owalu, 
kwadratu, trójkąta, krzyża , koła - w różnych kombinacjach . 
Ostatnio w malarstwie Tarasina przy bardziej złożonych, 
iwiększych znakach, pojawiają się jaśniej'sze od nich 
w kolorze aury (jest to , być może, przeniesienie doświadczeń 
malowania wodnymi farbami); coraz więcej jest też znaków 
wydobywających się wprost z materii tła jako jego 
rozbielenie czy przyciemnienie, jak właśnie we „Fragmencie". 
Przestrzeń tła, czasem jednolita w barwach , czasem 
rozjaśniająca się pasmami, albo o barwach zróżnicowanych, 
zagęszcza się niekiedy nie tylko dzięki zbiorom znaków, 
w niektórych płótnach bywa podzielona, staje się montażem 
wielu zróżnicowanych przestrzeni. 
Obrazy Tarasina , różniące się od siebie dynamiką , 
nastrojem , treściami malarskimi , cechuje przy tym dziwna 
równowaga, nadająca im klasyczny wyraz. Odsłania ją 
warsztatowa analiza tego malarstwa : jeżeli by przedzielić 
płótno na dwie lub cztery równe części, różna byłaby 
przestrzenność tych fragmentów i nasycenie ich dynamiką, 
ale każdy z nich mógłby funkcjonować osobno jako 
autonomiczny, dobrze skomponowany obraz. Ten specjalny 
sposób konstruowan ia - nieuświadomiony nawet przez 
artystę, :jak się okazało w rozmowie z nim - stanowi 
o wyjątkowości formalnej malarstwa Tarasina , jest także 
powodem pojawienia się w jego dziele jeszcze jednej, poza 
duchowością i materialnością , pary cech: jednoczesnej 
dynamiki i równowagi. 

Zbigniew Taranienko 
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