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U twór napisany po angielsku w latach 1960 - 1961 pt. 

Happy Days i przełożony przez autora na francuski pt. Dh 
fes beaux jours. 

Po raz pierwszy opublikowany: po angielsku w r. 1961 w 

Stanach Zjednoczonych. po francusku - w r. 1963 we 

Francji. 

Po raz pierwszy wy kona ny po angielsku 17 września 1961 r. 

w Cherry Lane Theatre w Nowym Jorku. Dwukrotnie 

realizowany przez autora: w r. 1971 w języku niemieckim w 

Schiller Theater w Berlinie i w r. 1979 w języku 

angielskim w Royal Court Theatre w Londynie. 
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Samuel Beckett 

SZCZĘŚ\JWE DNI 
{Ha Days} 

ASYSTENT R'.E'ŻYSERA 
Andrzej Nowak 

Premiera 12 października 1996 r. 



SZCZĘŚLIWE DNI (Happy Days) 
Tytuł: w języku oryginału słowa tytułowe: poza tym. co znaczą dosłownie:. czyli 

właśnie "szczęśliwe dni". funkcjonują jc:szczc: jako wyrażc:nk używane: przy okazji 

wznoszc:nia toastów ("na szczęście:", "pomyślności"); w tym drugim znaczeniu 

słowa te: występują w Czekając na Godota: wypowiada je: Pozzo w pierwszym 

akcie: przc:d wypicic:m pierwszego łyka z butelki; w poi. przekładzie oddane: jako 

"Zdrowie!". 

Anglojęzycznc:mu oczytanc:mu odbiorcy słowa happy days mogą się również 
kojarzyć z religijnym wic:rszc:m ang. poc:ty Hc:nry'ego V aughana (1622-1695) The 

Reatreat (Odwrót}. zaczynającym się od pamiętnych słów: Happy those early 

days! ("Szczęśliwe: dni, gdy jako dziecię". przc:ł. Stanisław Barariczak, cyt. za: Od 

Chaucera do Larkina. [ ... ] Antologia. wybór. przc:kład i opracowanie ... "Znak". 

Kraków 1993. s. 204). 

T ytułowc: słowa wersji fr.: Oh fes beau.I jours ("O piękne: dni") stanowią 
parafrazę słynnego wykrzyknika z Collogue sentimental (Rozmowy 

sentymentalnej} Paula V c:rlainc:"a: "Ah! fes beau.z jours''. 

Wybór słów tytułowych w przekładzie po1. podyktowany jc:st równic:ż tym. że 
występują one: w wierszu Mickiewicza Euthanasia (podkr. A.L.): 

"Gdyś wiek przeminął. wstrzymaj się u ścieku. 

Ostatnim powróć na przeszłość obliczem; 

Zlicz d n i s z c z ę ś 1 i w e, a wyznasz. człowieku. 

Czymkolwiek byłeś. że: lepiej być nlczc:m." 

(w. 33-36) 
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OSOBY:* 

WINNIE - kobieta około pięćdziesiątki 

WILLIE - mężczyzna około sześćdziesiątki 

* Winnie lub Win (jak zwraca się do bohaterki na końcu sztuki jej 

partner) to zdrobnienia ang. imienia Winifrcd. nic mającego pol. 

odpowiednika. Willie lub Will są zdrobnieniami ang. imienia 

William (Wilhelm). 

Oba imiona są w pewnym stopniu znaczące: Winnic. a zwłaszcza 

zdrobnienie Win kojarzy się z ang. czasownikiem win 
("wygrywać", "zwyciężać'': Willie - z ang. słowem will ("wola". a 

także "chcieć", "mieć ochotę"). 
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RADOSNE DNI - dramat heroiczny? 

( ... ] W teatrze trzecia faza twórczości Becketta rozpoczęła się ostatnim 
dramatem heroicznym, Radosnymi dniami, utworem, którego dwie naj
wcześniejsze redakcje powstały między październikiem 1960 r. a styczniem 
1961, a ostateczna wersja gotowa była w maju tego roku. Podobnie jak Jak 
jest, stanowiące ostatnią powieść Becketta - swoją poetyką dalekie już 
przecież od powieści, nawet od Nienazywalnego - Radosne dni to ostatni 
dramat prezentujący "pełnego" bohatera, prawdziwą postać obdarzoną gło
sem, ciałem, otoczoną rekwizytami. jednakże proces antyrealistycznej frag
mentaryzacji ciała na scenie właśnie w tym dramacie rozpoczął się na 
dobre (w Końcówce Neli i Nagg byli tylko drugą parą). Bohaterka znajduje 
się w objęciach ziemi, zakopana najpierw po pas, później po szyję, co jest 
metaforycznie przejrzyste, lecz nie znajduje wytłumaczenia w kategoriach 
realizmu. Tyrania realistycznego czasu zachwiana jest w wyższym stopniu 
niż we wcześniejszych dramatach Becketta. Kolejne "radosne dni" wyzna
czają dzwonki, ani na chwilę nie zapada mrok w tym wiecznym polarnym 
dniu męczącym bohaterkę swym żarem. 

Radosne dni ugruntowały światową sławę Becketta-dramaturga. Premie
ra sztuki odbyła się we wrześniu 1961 r. w nowojorskim Cherry Lane The
ater, reżyserował Alan Schneider, a w roli głównej wystąpiła Ruth White. Ta 
inscenizacja była wydarzeniem sezonu, dano ponad sto przedstawień, cho
ciaż opinie krytyków, szanujących znanego pisarza, dalekie były od jedno
myślnej pochwały. Jeden z recenzentów wyrażał dość powszechny pogląd: 

Radosne dni to oczywiście najświeższa dramatyczna wypowiedź Becket
ta na temat ironii, patosu i chronicznej beznadziejności kondycji człowieczej 
- i jak cała twórczość Becketta to utwór triumfująco sui generis. A jednak 
wydaje mi się ( ... ) że jest to najsłabsza z dramatycznych prób Becketta. Ję
zyk, nie odznaczający się ową poetycką intensywnością, która tak uszla
chetniała Krappa i Godota, jest zwykły i prozaiczny, symbole stoją prawie 
nagie, odarte z wieloznaczności, a powtórzenia, tak przez autora lubiane 
(których z powodzeniem uniknął jedynie w Ostatniej taśmie Krappa) stały 
się już dosyć nudne. Najgorsze, że Beckett popadł w autoimitację, co jest 
czymś równie poważnym, co naśladowanie innych. Jego techniki dramaty
czne, chociaż zawdzięczają coś Maeterlinckowi, były zawsze niezwykle 
mocne, lecz w Radosnych dniach owe techniki - a mam tu na myśli wyeli
minowanie jakiejko'lwiek anegdoty, manipulowanie Bergsonowskim czasem, 
statyczną atmosferę snu, wykorzystanie pomysłu zestawienia dwóch równo
ległych dni oraz użycie metafory wizulanej do przekazania uczucia - stosow
ne są prawie mechanicznie i nie odznaczają się ani różnorodnością, ani 
Intensywnością. ( ... )Radosne dni są zbyt łatwe do przewidzenia, w gruncie 
rzeczy tak łatwe, że zanim upłynęło pięć minut przedstawienia doznałem 
nieprzyjemnego odczucia, że sam tę sztukę napisałem i że bynajmniej nie 
byłem zadowolony ze swego dzieła . 1 

Premiera pierwszej brytyjskiej inscenizacji Radosnych dni odbyła się w li
stopadzie 1962 r. w londyńskim teatrze Royal Court w reżyserii George'a 
Devine'a, z Brendą Bruce w roli Winnie. Krytycy przyjęli sztukę na ogół dużo 
przychylniej niż komentatorzy zza oceanu. recenzent "Timesa" dostrzegł, iż 
tekst dramatu jest "misterną strukturą wewnętrznych harmonii", że "powra
cające wytarte zwroty przekręcone są w gorzkie prawdy, a kluczowe frazy 
brzmią ironicznie w utworze rozwijającym się jak passacaglia".2 Autor arty
kułu w piśmie "Encounter" ogłaszał, że Radosne dni to najbardziej zwarta i 
najlepiej "prowadzona" spośród sztuk Becketta, a jej szczególne znaczenie 
dostrzegł w fakcie, iż po raz pierwszy autor "zezwolił kobiecie na pełny 
udział w ludzkiejr daremności". 3 

Świeżo przetłumaczona francuska wersja sztuki, Oh /es beaux jours, po
kazana została najpierw publiczności festiwalu w Wenecji, a wkrótce potem, 
21 października 1963r., weszła do repertuaru paryskiego Odeonu, grana 
najpierw na jego małej, a następnie dużej scenie. Reżyserował Roger Blin, 
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rolę Williego grał Jean-Louis Barrault, a Madeleine Renaud stworzyła jedną 
ze swych największych kreacji aktorskich. Może nawet zbyt po mistrzowsku 
zagrała rolę wymagającą zapomnienia o wielu przymiotach sztuki aktorskiej 
szanowanych przez widownię. Radosne dni są chyba w większym stopniu 
tour de force niż inne sztuki Becketta. Prawie niemożliwe wydaje się zacho
wanie równowagi między surowością scenerii i sytuacji, dokładnie odmie
rzonymi porcjami ruchu i mowy, a kobiecym sentymentalizmem Winnie, 
który autor, doskonały obserwator, zaaplikował momentami z realizmem 
niemal... fizjologicznym. Renoma aktorów zapewne pomogła w osiągnięciu 
przez Radosne dni wyżyn aplauzu - za wirtuozerię. Jeden z krytyków w cza
sie oglądania spektaklu Blina myślał o Ajschylosie, inny o 'Racinie. Pisano, 
że rygoru Becketta w odsłanianiu "gumowatości" bytu nie osiąga rytmiczna 
dzikość Bousseta, nagłość Baudelaire'a ani melancholia Ronsarda.4 "Dzięki 
jasności języka, eleganckiej prostocie linii i konstrukcji, przejrzystości inten
cji i symbolu, Radosne dni są dziełem, które w bezpośredni sposób łączy 
się z klasycyzmem. Jest to również utwór bezpośrednio powiązany z ele
mentarnym symbolizmem, powiedzmy teatr Maurycego Maeterlincka w 
epoce bez niebieskiego ptaka" - pisał Robert Kanters.5 Co komu miłe! Alfred 
Simon wspominał o osiągniętym przez Becketta "stopniu zero tragedii" 6 A Je
an-Louis Barrault tak mówił o Radosnych dniach: 

... Może zdziwię pana ( ... ) lecz autorem nowoczesnym przypominającym 
mi najbardziej Racine'a ( ... )jest Samuel Beckett. ( ... ) Uważnie badając taki 
utwór jak Radosne dni, odkrywamy mozaikę harmonii, kontrolę, wybór, 
skrupulatność- godne Racine'a.7 

Wielkim powodzeniem cieszyły się wzorowe i wirtuozerskie inscenizacje 
tego dramatu Becketta w Dublinie, Berlinie, a również w Warszawie. 

Solidność Radosnych dni otoczona jest ulotnością kilku utworów dramaty
cznych napisanych około roku 1960 dla medium, w ktorym szybciej niż na 
scenie doszedł Beckett do sytuacji, w jakiej trudno było wątpić w to, iż "natu
ralnym środowiskiem" Beckettowskiego świata jest niepewność, ezoterycz
na zwiewność struktur dążących do nicości. 

4 

1 Robert Brustein, "New Republic" z 2 X 1961. 
2 "Times" z 3 XI 1962. 
3 Nigel Dennis, "Encounter" January 1963. 
4

. Jacques Lamarchand, "Figaro Litteraire" z 7 X 1963. 
5 Robert Kanters, "Express" z 7 X 1963. 
6 Alfred Simon, "Esprit" Decembre 1963. 

Marek Kędzierski 
"Samuel Beckett" 

Warszawa 1990 

7 W rozmowie z Tomem 'Bishopem, "Cahiers de L'Heme" Paris 1976, nr 31 
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RADOSNE DNI 
na scenach polskich 

(pierwsze inscenizacje) 

• Sezon 1964/1965 przyniósł polską prapremierę Radosnych dni. Miała 
ona miejsce w Teatrze Nowym w Łodzi . Spektakl reżyserował Tade
usz Minc, który również wystąpił w roli Willego partnerując Bogdanie 
Majdzie w roli Winnie. Spektakl ten otworzył drugą falę zaintereso
wania Beckettem w Polsce. 

• Radosne dni były grane w Łodzi jeszcze parę razy w następnym se
zonie. Również w sezonie 1965/1966, odbyła się premiera tej samej 
sztuki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie w reżyserii 
Noemi Korsani z Ryszardą Hanin i Janem Matyjaszkiewiczem . 

• W następnym sezonie 1966/1967 odbyła się warszawska premiera 
Radosnych dni w Teatrze Współczesnym. Reżyserował Jerzy Mar
kuszewski , a scenografię zrobił Franciszek Starowieyski , który po la
tach powróci jeszcze do tej sztuki w podwójnej roli scenografa i 
reżysera. W roli Winnie warszawianie oglądali Halinę Mikołajską, 
oraz pamiętanego z premiery Godota Józefa Kondrata w roli Willie
go. 

• Premiera Radosnych dni we Wrocławiu miała miejsce 17 lutego 1972 
roku. Wreszcie w Krakowie Bogdan Hussakowski wystawił Komedię 
i Radosne dni z Mają Komorowską i Witoldem Pyrkoszem. 

•W 1975 r. Teatr Kochanowskiego w Opolu wystawił Radosne dni w 
reżyserii Mai Wachowiak. 

• Kolejny sezon, 1976/77 przyniósł jeszcze jedną wersję Radosnych 
dni, tym razem w toruńskim Teatrze im. W. Horzycy. Reżyserował 
Marek Okopiński, w roli Winnie wystąpiła Halina Winiarska, a Willie
go grał M. Jasiński. Parę miesięcy wcześniej Radosne dni wystawił 
też Teatr Polski we Wrocławiu . Reżyserią i scenografią zajął się 
wspomniany już Franciszek Starowieyski. Winnie w tym przedsta
wieniu to D. Balicka, a Willie to L. Olszewski. Recenzent Teatru, J. 
Opalski , wyraził niezbyt pochlebną opinię o tym przedstawieniu (zre
sztą i o poprzednich inscenizacjach tej sztuki). 
Oto co pisał w numerze 12/1977: 
"Polskie spektakle Radosnych dni Becketta wciąż są jakby niepełne 
i ułomne: jak gdyby materia, z której zbudowana jest ta sztuka, 
wciąż była dla naszych scen niedostępna." W dalszej części swej re
cenzji krytykuje Franciszka Starowieyskiego za wystawienie sztuki 
na dużej scenie, a zwłaszcza w dużej , sztucznie pomniejszonej sali 
Teatru Polskiego. 

• Rok 1979 przyn iósł wznowione przez Tadeusza Minca z Bogdaną 
Majdą Radosne dni, tym razem w Teatrze Małym w Warszawie. 
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Ryszard Kaja 

MALARZ GRAFIK SCENOGRAF 

- Urodzony 16.01.1962 w Poznaniu 
- Studia w Państwowej Wyższej Szko'e Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
- Dyplom z malarstwa w 1984 w pracowni doc. N. Skupniewicza 
-w 1989 debiut scenograficzny w Polskim Teatrze Tańca 

Ewy Wycichowskiej w Poznaniu 
- Od sezonu 1990/91do1994 - główny scenograf Teatru Wielkiego w lodzi 
- W 1994/95 - główny scenograf Opery i Operetki w Szczecinie 
- Od 1995 - główny scenograf Teatru Wielkiego w Poznaniu 
- Od 1996 - wykładowca Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej Schoola Po-

snaniensis 

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 

Poznań1988, 1989, 1992 
Gniezno 1990 
Wrocław 1992, 1993 
lódź1990, 1991, 1993 
Warszawa 1994 
Berlin 1991, 1995, 1996 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE SCENOGRAFICZNE NA SCENACH TEATRÓW: 

Teatr Wielki w Warszawie 
Teatr Wielki w lodzi 
Teatr Wielki w Poznaniu 
Opera w Szczecinie 
Opera we Wrocławiu 
Opera w Bytomiu 
Teatr im. Jaracza w lodzi 
Teatr Studyjny w lodzi 
Teatr Komedia w Warszawie 
Teatr Współczesny w Szczecinie 
Ponadto realizacje w Carmiel (Izrael), Rio De Janeiro, Buenos Aires, 
Barcelonie, i Carcasonne 

ZDOBYWCA WIELU NAGRÓD ZA DEKORACJE I KOSTIUMY 
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Zachcianka codzienności 
Kolekcjonowanie wrażeń codziennych, kształtów zwyczajnych, ob
razków banalnych i przedmiotów spod ręki - czy to już wystarczy? 
Ryszard Kaja kolekcję swą buduje z lekkością zachcianki, muś
nięcia pędzlem lub dotknięcia piórkiem. Zachwyca ale i zatrważa 
łatwością widzenia, a raczej uważnego oglądania świata, tak iż 
jego swoista zachłanność detalami urządza ludzki świat. Oto 
ktoś zagląda zza drzwi, ktoś zapatrzył się gdzieś, ktoś jest 
brzydki i gruby dzisiaj, a ktoś po prostu niebywale elegancki. Ar
tysta nie poszukuje wspólności czy jedności, a tworzy swą kole
kcję według sobie tylko znanego klucza. Owe kryteria, być może 
zmieniają się przez lata, lecz to, co dostrzeżone jest niby ciągle 
obracany w palcach klejnot lub po prostu szklana kulka z dzie
cięcych zabaw. 

Rekwizytornią można by nazwać ten prywatny świat Ryszarda 
Kaji. Powtarza on elementy, a te dobiera starannie, by zawsze 
zagrały inaczej - choć tym samym. Projektuje rzeczywistość, 
snuje obrazy, w które łapią się ptaki, klatki i meloniki. Ubiera, a 
tym zakryciem nasyca intrygę, chodzącą mu po głowie, po ręce, 
po kartce. 
Z Hrabalowego Baru Świat przejść można, zdaje się łatwo, na 
Złotą Uliczkę alchemików. Kaja zna drogę na pamięć, choć nie 
chodzi nią po omacku. Swoista rekwizytornia-graciarnia barowe
go wnętrza przeistacza się w pracownię alchemiczną. Idzie o ży
cie i śmierć, i śmiech przecież, lecz nikt nie śmie brać 

wtajemniczonego za szarlatana. Tu bowiem materia zwyczajna, 
nietrwała lub wręcz odrazę budząca, pod wpływem woli i licz
nych zabiegów, nabiera szlachetności i mocy sekretu. Zaś świa
ty, gdzie indziej zaledwie możliwe, bywają tu na prywatnych 
audiencjach. 
Żywioły zakochania po uszy, nudy na śmierć lub namiętnej fa
scynacji, obłaskawia artysta codziennością ingrediencji i wyszu
kaniem formy. Dla Kaji ważne jest więc wszystko, co już istnieje, 
choćby i po to,by powołać coś czego nie ma. A czyż to właśnie 
nie jest wtajemniczeniem? 

SCENOGRAFIE DO PRZEDSTAWIEŃ W REŻVSERll 
PIOTRA-BOGUSŁAWA JĘDRZEJCZAKA: 

Monika Bakke 

1) "Nijaki Piórko" wg Henri Michaux - Teatr Studyjny w lodzi - 1991 
2) "Dwustronne lustro' ('Coś w rodzaju miłości" i "Elegia dla jednej pani") 

Arthura Millera - Teatr Współczesny w Szczecinie - 1992 
3) "Kubuś i jego pan" Milana Kundery - Teatr im. Żeromskiego w Kielcach -

1993 
4) "Droga do Mekki" Athola Fugarda - Teatr im. Solskiego w Tarnowie -

1994 
5) "Ania z Zielonego Wzgórza" wg Lucy Montgomery - Opera i Operetka w 

Szczecinie - 1994 
6) 'Jadzia wdowa" Ruszkowskiego - Tuwima - Teatr im. Żeromskiego w 

Kielcach - 1995 
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Kalendarium życia i twórczości 
Samuela Becketta 

1906 - Samuel Beckett przychodzi na świat 13 kwietnia w Foxrock, połu
dniowym przedmieściu Dublina, jako drugi syn Williama i Mary Beckettów. 

1920 - Uczeń Portora Royal School w Enniskillen, w hrabstwie Fermanagh na 
północy. W szkole (do której wcześniej uczęszczał Oskar Wilde) e~u~acja _do
syć surowa. Wyniki w nauce - dobre; szczególne zainteresowanie Językiem 
francuskim. Zajmuje się także sportem, zwłaszcza cńcketem i rugby. 

1923 - Wstępuje do Trynity College w Dublinie. Studia w zakresie języka 
francuskiego i włoskiego. Bywa często w Abbey Theatra, gdy sławę zaczy
na zdobywać O'Casey. 

1926 - Pierwszy kontakt z Francją. W lecie krótki pobyt w Tours i rowerowa 
wycieczka szlakiem zamków nad Loarą. 

1927 - w lecie pierwsza podróż do Włoch. Pobyt we Florencji. W grudniu 
otrzymuje tytuł Bachelor of Arts. 

1928 - Przez dwa semestry naucza w Campbell College w Belfaście. W 
październiku wyjazd do Paryża. . 
Przez dwa lata pracuje jako lektor języka angielskiego w Ecole Normale 
Superieure. Prowadzi także wykład na Sorbonie,_ ale be~ większego powo
dzenia: grupa wiernych studentów szybko malej~. ZnaJ?m_ość z ~ltre?em 
Peronem. Poznaje też Joyce'a i wchodzi do grona jego bliskich przy1ac1ół. 

1929 - Pisze Dante... Bruno... Vico... Joyce, esej o tworzonym właśnie 
przez Joyce'a Finnegans Wake; wchodzi o~ w. skład słyn~ej książki Our 
Examination Round his Factication for lncammat1on of Work m Progress. 
Poznaje Ezrę Pounda. 

1930 - Pismo wydawane przez Eugene Jolasa "Transittion" publikuje jego 

pierwsze próby poetyckie. . .. . 
Wraz z Alfredem Peronem przystępuje do tłumaczenia Anny Lwu Plurabe/11, 
najbardziej znanego fragmentu przyszłego Finegans Wake. Ta próba posłu
ży później jako podstawa tłumaczenia dokonanego przez Y. Galla, Ph. Su-
paulta, E. Jolasa, P. Leona i samego Joyce'a. . 
Pisze Whoroscope, poemat, opublikowany następnie przez Nancy Cunard 

w Paryżu. . . 
We wrześniu zostaje asystentem w Trinity College, gdzie naucza Języka 

francuskiego. . . 
Lektura Schopenhauera i Kanta. Czyta także z dużym zainteresowaniem 
Etykę Arnolda Geulincxa. Zbiera notatki. Później. nie bę~z.ie już cz>'.1Ywał fi
lozofów. w roku 1968 stwierdzi, że nie jest w teJ dz1edz1nie uzdolniony. Pi
sze pracę o Prouście. 

1931 - Proust zostaje opublikowany. 
w grudniu otrzymuje tytuł Master of Arts. Poznaje Jacka B. Yeatsa, brata 
W.B. Yeatsa. 

1932 - Rezygnuje z 1kariery uniwersyteckiej. Poprzez Niemcy wraca do Pa
ryża. Tłumaczy Statek pijany Rimbauda. Te~st tego tłumac~enia za~inął. 
w okresie napięcia politycznego i ksenofobicznych nastrojów wynikłych po 
zabójstwie Paula Doumera zmuszony jest opuścić Francję, nie mając ure
gulowanych spraw paszportowych. Bez pieniędzy jedzie najpierw do Londy
nu, a następnie wraca do Irlandii. We wrześniu rozpoczyna pracę na Drear;i 
of Fair to Middling Women. Na podstawie tego dwustu stronicowego rękop1-
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su powstaną później: More Pricks than Kicks i Echo's Bones. W Paryżu, w 
piśmie "This Quarter" publikuje tłumaczenia Eluarda, Bretona i Rene Creve
la. Tam również publikuje pierwszą wersję Dante and the Lobster (More 
Pricks .. .) 

1933 - Pisze opowiadania, które złożą się na More Pricks than Kicks. 
Umiera ojciec pisarza - William. 
Przeprowadzka do Londynu i wynajęcie mieszkania na Gertruda st. Skrom
ne życie ze spadku po ojcu. 

1934 - Publikuje More Pricks than Kicks. Książka nie uzyskuje jednak su
kcesu. 
Życie w Londynie staje się coraz trudniejsze. Wizyta w Bethlem Royal Ho
spital w Beckenham daje mu pomysł miejsca akcji i bohatera późniejszej 
powieści Murphy. Pisze wiersze, które złożą się na Echo's Bones and other 
Precipitates. Przeżywa wielki kryzys wiary w siebie. 

1935 - Publikuje Echo's Bonesw Paryżu. 
Rozpoczyna pracę nad Murphym. 

1936 - Podróż do Niemiec. Odwiedza Hamburg, Magdeburg, Berlin, Drezno 
(przyjmuje go tam Will Grohmann); następnie Norymbergę, gdzie przez 
przypadek zatrzymuje się w hotelu, w którym mieści się główna kwatera na
zistów i na koniec Monachium, dokąd przybywa w lecie 1937. 

1937 - Powrót do Paryża. Poznaje braci Van Velde. Prowadzi egzystencję 
Obłomowa, rozpoczynając dzień dopiero po południu i spędzając większość 
czasu między Montparnassem a Saint-Germain-des-Pres. Utrzymuje się z 
tłumaczeń i notatek dla Transition. Wizyty u Joyce'a. Spotkania z Giacomet
tim i Duchampem. Pierwsze teksty literackie w języku francuskim: krótkie 
wiersze, które zostaną opublikowane po wojnie. 

1938 - W Londynie ukazuje się Murphy. Pozytywną opinię wyraża Joyce, 
cytując nawet w rozmowie z pamięci kilka zdań opisujących śmierć bohate
ra. Z pomocą Alfreda Perona tłumaczy Murphy'ego na francuski. Tłumacze
nie to opublikowane zostanie dopiero w 1947 r. 

1939 - Wybuch wojny zaskakuje go w Irlandii. Wraca natychmiast do Pary
ża. Powrót ów komeńtuje później: "Natychmiast wróciłem do Francji. Wola
łem Francję w stanie wojny niż Irlandię w stanie pokoju". 

1940 - Mieszka w Paryżu w okolicach rzeźni Vaugirard. 

1941-13 stycznia umiera w Zurichu James Joyce. Beckett współpracuje z 
grupą Ruchu Oporu jako jej sekretarz i "skrzynka na listy" . 

1942 - Po obławie, z której udało mu się uciec, w której jednak większość 
jego towarzyszy została aresztowana przez gestapo, zmuszony jest ukry
wać się w strefie nieokupowanej. Wraz z żoną ucieka do Roussillon w regio
nie Vaucluse, gdzie wynajmują dom. Podobnie jak inni przebywający tam 
uchodźcy pracuje przy uprawie winorośli. 
Wieczorami, zapominając o wojnie, pisze po angielsku powieść Watt. 

1945 - Powrót do Paryża. Publikuje esej Malarstwo Van Veldego albo świat 
i spodnie. W maju, po raz pierwszy po wojnie udaje się do Irlandii. W ostat
nich miesiącach roku pracuje jako tłumacz w wojskowym szpitalu Saint-La. 

1946 - Pisze po francusku następujące utwory: Pierwsza miłość (Premier 
amour), Mercier et Camier, Wydalony(, 'Expulse), Koniec (La Fin), Narkotyk 
(Le Ca/mant). W "Les Temps Modemes"publikuje wiersze z lat 1937-39. 

1947 - Pisze sztukę Eleutheria, dotąd nie wydaną. 
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1948 - Jest to rok najbardziej urodzajny dla twórczości Becketta. Powstają 
trzy spośród najważniejszych jego utworów: Molloy, Malone umiera (Malone 
meurt) i Czekając na Godota. Pisze także kilka wierszy, które opublikuje w 
latach 1948 i 1955. Żyje z tłumaczeń dla 'Transition". Pismo ukazuje się w 
nowej formie , a jego redaktorem jest Georges Duthuit. 

1949 - Pisze Nienazywalne (L'innommab/e). Z rozmów, które prowadzi w 
tym okresie z Georgesem Duthuit, powstaną później Trzy rozmowy z Geor
gesem Duthuit (Three dia/ogues with Georges Duthuit). 

1950 - Pisze Teksty po nic (Textes pour rien). W roku 1956 powie: "Całe 
moje dzieło napisałem bardzo szybko, między 1946 a 1950 r. Od tego cza
su nie napisałem nic wartościowego" . Tristan Tzara i Roger Blin wypowia
dają swoje entuzjastyczne opinie po przeczY1aniu Godota. Pierwsze 
tłumaczenie Mof/oy'a na angielski. We wrześniu umiera matka pisarza. 

1951 - Dzięki staraniom Jerome Lindona w Edition de Minuit ukazuje się 
Molloy. Zanim do tego doszło powieść została odrzucona przez większość 
paryskich wydawców. 
W maju ukazuje się esej Georgesa Bataille'a pt. Milczenie Molloy'a. W grud
niu ukazuje się Malone umiera. 

1952 - W październiku ukazuje się Czekając na Godota. 

1953 - 5 stycznia w Thśatre de Babylon premiera Czekając na Godota w re
żyserii Rogera Blina. Wywołuje najbardziej skrajne opinie. Jean Anouilh pi
sze w "Le Figaro", że widział Myśli Pascala odegrane przez Fratellinich. W 
czerwcu ukazuje się Nienazywalne. Watt zostaje opublikowany po angiel
sku. Beckett rozpoczyna pracę nad tłumaczeniem swych dzieł "francuskich" 
na język angielski. 

1954 - Rozpoczyna pracę nad pierwszą wersją Końcówki (Fin de partie). W 
Nowym Jorku ukazuje się Czekając na Godota. 

1955 - Molloy ukazuje się po angielsku. Powieść jest zakazana w Irlandii. 3 
sierpnia angielska premiera Godota. W listopadzie ukazują się Teksty po 
nic. 

1956 - Malone umiera ukazuje się po angielsku. Na zamówienie radia BBC 
Beckett pisze po angielsku słuchowisko Którzy upadają (All that fali). Po za
kończeniu pracy nad Końcówką pisze Akt bez słów (Acte sans paro/es). 

1957 - 3 kwietnia w Londynie odbywa się światowa premiera Końcówki po 
francusku w reżyserii Rogera Blina. Mimo sławy, jaką osiągnął Godot, wy
stawienie Końcówki napotkało liczne trudności. Pertraktacje prowadzone z 
teatrami w Paryżu nie dały żadnego rezultatu . Dopiero Royal Court Theatre 
w Londynie, dzięki wstawiennictwu George'a Devine'a, zgodził się na wy
stawienie sztuki. Beckett obecny był na wszystkich próbach. 27 kwietnia 
premiera w Paryżu. Słuchowisko Którzy upadają ukazuje się po francusku 
(Tous ceux qui tombent). Zaczyna pisać po angielsku Z zarzuconego dzieła 
(From an abandoned Work). 

1958 - Wydaje antol0gię poezji Octavio Paza. Są to tłumaczenia Becketta, 
które robił w celach zarobkowych w trudnych latach 1950-52 na zamówienie 
UNESCO. Nienazywalne ukazuje się po angielsku (The Unnommable). Pi
sze po angielsku i publikuje Ostatnią taśmę Krappa (Krapp 's Last Tape). 28 
października odbywa się w Londynie premiera tej sztuki. 

1959 - W Wiesbaden w Limes Verlag ukazuje się pełne i trójjęzyczne wyda
nie wierszy, zawierające Echo's Bones i wszystkie wiersze francuskie, 
opublikowane w pismach. Pisze po angielsku słuchowisko radiowe Popioły 
(Embers). Pisze po francusku Akt bez słów li (Actes sans paro/es/~. Zaczy
na pisać po francusku Jak to jest (Comment c'est).Ostatnia taśma Krappa i 

IO 
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Popioły ukazują się po francusku (La Derniere Bande, Cenders). 

1960-W marcu francuska premiera OstatniejtaśmyKrappa. Zaczyna pisać 
po angielsku Radosne dni (Happy days). 

1961 - Publikuje Jak to jest. W Stanach Zjednoczonych publikuje Radosne 
dni. Wraz z J.L. Borgesem otrzymuje Międzynarodową Nagrodę Wydaw
ców. 17 września premiera Radosnych dni w Nowym Jorku. 

1962 - Pisze po angielsku słuchowisko radiowe Słowa i muzyka (Words and 
Musicj, muzykę do niego komponuje brat pisarza - John Beckett. 

1963 - Pisze po angielsku słuchowisko radiowe Cascando; muzykę do nie
go komponuje Marcel Mihalovici. Radosne dni ukazują się po francusku 
(Oh, les beaux jours). Pisze po angielsku Komedię (Play). Premiera świato
wa w Ulm w RFN 14 czerwca. W październiku Madelaine Renaud wystawia 
Radosne dni, najpierw w Wenecji, a następnie w Paryżu . 

1964 - Pisze po angielsku scenariusz Filmu. Film realizuje Alan Schneider 
w Nowym Jorku. Główną rolę Buster Keaton. Beckett jedzie do Nowego 
Jorku i uczestniczy w nakręcaniu Filmu. O swoim pobycie w Stanach Zjed
noczonych powie później: "Nowy Jork?! straszliwe doświadczenie . Nigdy 
więcej!" W czerwcu premiera Komedii po francusku w Paryżu. 

1965 - Film otrzymuje nagrodę Młodej Krytyki na festiwalu w Wenecji. Pisze 
po angielsku kilkuminutowy skecz dramatyczny Tam i z powrotem (Come 
and Go). Pisze po francusku Wyobraźnię martwą wyobraźcie sobie (lmagi
nation morte imaginez). Adaptacja Molloy'a na scenę. Premiera w Genewie 
w listopadzie. Pisze po angielsku Słuchaj, Joe ... (Eh, Joe .. .) Komedia wraz 
ze słuchowiskami i innymi krótkimi tekstami dramatycznymi ukazuje się po 
francusku. 

1966 - Pisze po francusku Dosyć (Assez) i Dzyń (Bing). Zaczyna pisać po 
francusku Wyludniacza (Le depeup/eur). 

1967 - Tłumaczy na francuski Z zarzuconego dzieła (D 'un ouvrage 
abandonne) i publikuje ten niewielki tekst wraz z innymi "krótkimi prozami" 
(Wyobraźnią ... , Dosyć, Dzyń) w tomiku Tetes-mortes. Publikuje fragment 
Wyludniacza. W Londynie ukazuje się pamiątkowa księga Beckett at Sixty, 
z okazji minionych właśnie sześćdziesiątych urodzin pisarza. W Berlinie Za
chodnim Beckett osobiście reżyseruje Końcówkę. 

1968 - Francuska premiera Słuchaj, Joe ... (Dis Joe) Teksty po nic wraz z in
nymi "krótkimi prozami" ukazują się po angielsku w tomie No's Knife. Publi
kacja innego fragmentu Wyludniacza. Wszystkie wiersze "francuskie" 
wychodzą w jednym tomie. 

1969 - Watt ukazuje się po francusku. Beckett pisze po francusku i publikuje 
Bez (Sans). W październiku otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla. 

1970 - 8 marca w Oxford Playhouse premiera Oddechu (Breath). 75-letni 
Richard B. Fuller kończy projekt teatru im. Samuela Becketta, który ma zo
stać wybudowany w Oxfordzie. W maju Roger Blin przyjeżdża z Końcówką 
do Warszawy na gościnne występy . Po ponad dwudziestu latach publikuje 
po raz pierwszy Pierwszą mHość i Mercier et Camier. Publikuje w całości 
Wyludniacza . Bez ukazuje się po angielsku (Lessness). W Stanach Zjedno
czonych Raymond Federman i John Fletcher wydają wielką bibliografię 
dzieł Becketta pt. Samuel Beckett: His Works and His Critics. 

1971 - Oddech ukazuje się po angielsku. Ukazuje się również wybór wier
szy i Proust. 

1972 - Wyludniacz ukazuje się po angielsku (The Lost One's). W listopadzie 
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premiera Nie ja (Not I) w Nowym Jorku w wykonaniu Jessici Tandy. W no
wo utworzonym dwumiesięczniku "Minuit" (przy Edition de Minuit) Beckett 
publikuje różne drobiazgi z lat 50-tych i 60-tych, m.in. cykl Foirades. 

1973 - Nie ja ukazuje się po angielsku. 

1975 - Ukazują się teksty prozą Pour finir encore (Na zakończenie jeszcze 
raz) i Stil/ (Nieruchomo) oraz miniatury dramatyczne That Time (Wtedy gdy) 
W berlińskim Schiller Theater powstaje rewelacyjna inscenizacja Czekając 
na Godota, która pod kierunkiem asystenta pisarza, Waltera Amusa, będzie 
w przyszłości przenoszona na sceny świata. 

1976 - Wydaje Foot fa/Is (Kroki), które sam wystawia w teatrze, już nie tylko 
w Niemczech, lecz również we Francji i Anglii. 

1979 - Powstaje autorska inscenizacja Szczęśliwych dni w londyńskiej Roy
al Court Theatre z rewelacyjną Bille White lar. 
Beckett tworzy dramatyczne miniatury A Piece of Monologue (Partię solo
wą) dla Davida Warrilowa, który wstawił się interpretacją Wyludniacza. 

1980 - Mimo pogarszającego się stanu zdrowia, powstaje seria nieco dłuż
szych tekstów prozą - Compagnie (Towarzystwo) a później Mal vu mal dit 
(1982; źle widziane źle powiedziane), Worstward Ho (1983, Hej na dno!) i 
Stirrigs Stil/ (1988; Podrygi) 
Dla Billie Whitelar, swojej ulubionej aktorki brytyjskiej tworzy miniaturę Rac
kaby (Kołysanka). 

1982 - Powstaje Catastrophe (Katastrofa) na znak solidarności z więzionym 
w Czechosłowacji Vaclavem Havlem. 

1988 - Beckett wyraźnie podupada na zdrowiu. Jgo towarzyszka życia Suz
zane wymaga stałej opieki szpitalnej. Pisarz przenosi się z mieszkania przy 
Boulrard St. Jacques do domu opieki dla ludzi starych. 
W pięć miesięcy po śmierci Suzzane, 22 grudnia, w piątek, po kilkutygo
dniowym stanie śpiączki, umiera. 
Zgodnie z jego wolą, świat dowiaduje się o tym dopiero w trzy dni później, 
po ceremonii pogrzebu. 
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Beckett -w Polsce 
(ważniejsze spektakle) 

Przecie wszystkim należy tu wymienić pierwszą inscenizację Godota 

w Teatrze W&półcze&nym w Warszawie w roku 1957, w reżyserii Jerze· 
go Kreczmara. Mimo nlejollło•cl przekładu I Innych formalnych uato· 
rek, 1pekt1kl ten był wlelk" kreacj" artyatyczn", która 1pełnK1 wlele ról I 
funkcji (w tym również spoleczn'l I polltyczn'l), cieszyła się ogromnym 
powodzeniem (odbyło się blisko 70 spektakli)[ ... ] 

Następnie, na odnotowanie zasługuje inscenizacja Końcówki w Te
atrze Polskim we Wrocławiu w roku 1972, w reżyserii Jerzego Krasso
wskiego. Choć pod względem wierności autorowi (w odróżnieniu od 
dzieła Jerzego Kreczmara), a spektakl ten daleko odbiegał od jego my
śli i poetyki, a można nawet powiedzieć, iż poważnie je gwałcił, zyskał 
mimo to liczne nagrody i rozgłos, i grany był ponad dwa lata. Sukces 
ów, jak się zdaje, przedstawienie zawdzięczało głównie, o ile nie wyłą
cznie, aktorce, Mai Komorowskiej, obsadzonej przez reżysera (nie
zgodnie z wolą autora) w męskiej roli Hamma. 

Bardzo ważnymi wydarzeniami teatralnymi(choć z różnych powodów 
przeszły one bez echa) były spektakle Końcówki wykonane przez ze
spół Rogera Blina (po francusku i z nim w roli Hamma) w maju 1970 ro
ku w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu, oraz przez zespół 
Teatru Starego w Krakowie (po ,polsku) jesienią 1981, przygotowany 

pod kierunkiem niemieckiego asystenta Becketta - Waltera Asmusa. 
[„.] Wreszcie, wypada wymienić inscenizację Ostatniej taśmy w Te

atrze Studio w Warszawie w roku 1985, w tłumaczeniu i reżyserii Anto
niego Libery (przyp. red.) z Tadeuszem Łomnickim w roli Krappa. Aktor 
za stworzoną kreację uhonorowany został licznymi nagrodami, spektakl 
zyskał sobie ogromną popularność i grany był przez wiele lat na terenie 
całego kraju, a także za granicą, łącznie ponad 400 razy; wreszcie zo
stał zarejestrowany przez ,polską telewizję (1988). Była to pierwsza i je
dyna polska inscenizacja sztuki Becketta zaprezentowana na 

Zachodzie. Oglądały ją widownie Austrii, Niemiec, dwukrotnie Włoch, a 
nawet - Tunezji. Poza tym miały miejsce występy w ZSRR i Bułgarii (w 
obu tych krajach był to oficjalny debiut Becketta na scenie). Nagła 
śmierć Łomnickiego w lutym 1992 roku przekreśliła zaplanowane na 

ten rok występy w Japonii. 
Inscenizacja Ostatniej taśmy z Łomnickim stanowiła pierwszą część 

programu, zrealizowanego w Teatrze Studio dla uczczenia osiemdzie

siatej rocznicy urodzin pisarza, mającego na celu szerszą prezentację 

jego dramaturgii. Pod kierunkiem tłumacza i reżysera Taśmy wystawio
no wtedy również Komedię, Końcówkę i Katastrofę oraz Nie ja, Kroki i 
Kołysankę. W tych trzech miniaturach, jak również w Komedii, odzna
czyła się wybitną kreacją głosową Irena Jun. [ ... ] 

Antoni Libera, Wstęp do 
S. Beckett "Dramaty", BN 1995 

13 



Beckett w Polsce 
(przekłady) 

( .. . ) Wypada odnotować, iż pierwsze wzmianki w języku polskim na te
mat autora Godota pojawiły się w pe:iodykach emigracyjnych, w paryskiej 
"Kulturze" i w londyńskich "Wiadomościach". W tej pierwszej, już w stycz
niu 1952 roku, ukazała się recenzja z Molloya; w tych drugich, w 
październiku 1955, recenzja Tymona Terleckiego z Czekając na Godota. 
Głównym ośrodkiem popularyzacji dzieł scenicznych Becketta w kra

ju stała się redakcja i łamy "Dialogu" za kadencji pierwszego jej reda

ktora naczelnego - Adama Tama. Już w pierwszym numerze 
miesięcznika (maj 1956) ukazały się fragmenty Czekając na Godota (w 
przekładzie Juliana Rogozińskiego), a w ślad za tym, w tłumaczeniu te
goż: Końcówka (maj 1957), Którzy upadają (lipiec 1957, w przekładzie 
Krzysztofa Zarzeckiego), Ostatnia taśma Krappa (listopad 1958, w 
przekładzie Krystyny Cękalskiej i Kazimierza Błahija), Popioły(grudzień 

1959, w przekładzie Cecylii Wojewody), Radosne dni (grudzień 1961, w 
przekładzie Mary i Adama Tarnów), Słuchaj Joe (marzec 1966, raz je
szcze w przekładzie Juliana Rogozińskiego). 

Wszystkie te przekłady - różn iące się między sobą zarówno pod 
względem ścisłości , jak stylu i urody języka, nie wolne od usterek, a na

wet poważnych błędów - złożyły się następnie , na tom Teatr wydany 
przez Państwowy Instytut Wydawniczy w roku 1973, z posłowiem Jana 

Błońskiego.( ... ) 
W roku 1985 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego uka

zał się nowy przekład Czekając na Godota (autorstwa piszącego te sło
wa), a w 1988, w tejże oficynie i w tłumaczeniu tegoż, tom Dzieła 

dramatyczne, obejmujący pełny dorobek dramaturgiczny Becketta, łą
cznie 31 pozycji, opatrzonych przypisami i komentarzami. 

A. Libera, Wstęp do 
S. Beckett. "Dramaty" BN 1995 

Drugim czasopismem, które troszczyło się o popularyzację dzieł Bec
ketta w Polsce, była Twórczość.( ... ) 

1 
J 

Twórczość - zgodnie ze swym charakterem - zajmowała się głównie J 
prozą, prezentując zarówno próbki tekstów oryginalnych, jak i omówie-
nia - w świetnie redagowanym przeglądzie zagranicznym - co cieka- l 
wszych wystąpień krytycznych: książkowych i eseistycznych; w tym 
zakresie największą rolę spełniły działy francuski i amerykański. 

W pamiętnym numerze francuskim, jaki wyszedł w roku 1957, ukazał 

się pierwszy z Tekstów po nic w tłumaczeniu J. Rogozińskiego. Ponad
to - w późniejszym okresie - znalazły się na tych łamach fragmenty po
wieści Jak to jest (m.in. słynny fragment końcowy) oraz prawie 
wszystkie drobne teksty z ostatniego okresu, czyli Wyobraźnia martwa 
wyobraicie sobie, Dzyń i początkowy fragment Wyludniacza (w tłuma
czeniu Ireny Kowalik i niżej podpisanego). Wreszcie w jubileuszowym, 
300-nym numerze ukazało się Bez w tłumaczeniu Jerzego Lisowskie

go. 
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SAMUEL BECKETT 
na łamach "Dialogu" 

Czekając na Godota (fragmenty) - tłum. Julian Rogoziński 

1/1956, Końcówka i Akt bez słów tłum . Julian Rogoziński 

5/1957, Którzy upadają - tłum. Krzysztof Zarzecki 7/1957, 

Ostatnia taśma Krappa - tłum. Krystyna Cękalska i Kazi

mierz Błahij 11/1958, Popioły - tłum . Cecylia Wojewoda 

1211959, Radosne dni - tłum . Mary i Adam Tarnowie 

12/1961 , Słuchaj, Joe - tłum . Julian Rogoziński 3/1966, Ko

media - tłum . Julian Rogoziński i Małgorzata Semil 9/1970, 

Wyludniacz - tłum . Krzysztof Wolicki 1211971 , Nie ja - tłum. 

Małgorzata Semil 10/1973, Fragment dramatyczny - tłum. 

Jacek Gąsiorowski 5/1976, Kroki i Wtedy - tłum. Małgorzata 

Semil 12/1976, Ohio impromptu - tłum. Antoni Libera 3/1983, 

Kołysanka - tłum . Antoni Libera 4/1983, Katastrofa - tłum . 

Antoni Libera 12/1983, Co gdzie - tłum . Antoni Libera 

9/1984, Partia solowa - tłum . Antoni Libera 4/1986, Nacht 

und Traume - tłum. Antoni Libera 5-6/1986, Słowa i muzyka -

tłum. Antoni Libera 9/1987. 
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OSTATNIE SŁOWO BECKETTA 

"nie wygłosiłem ostatniego słowa a przecież 
tyle lat układałem mowę ostateczną• 

Zbigniew Herbert 

Twćrcioió B1ok1tt1 w6ród wl1lu wyróżnllj,cych J' ctoh po1l1d1 Jedn' 
tzcztgólnl• oaobllw,: 1twarza ml1nowlol1 wrażtnlt, Jakby pl11rz z każdym 
kolejnym utworem wychodz"cym epod Jego pióra oetatecznle kończył dzla· 
łalność twórczą, jakby zamykając dany tekst zamykał zarazem cały swój 
dotychczasowy dorobek, jakby za każdym razem odzywając się w artysty· 
cznej formie odzywał się po raz ostatni. 

Jest to jednak podkreślam, wrażenie. Beckett bynajmniej nie pisał z inten
cją, by każdy kolejny utwór, do którego się zabierał, był jego utworem ostat
nim lub przynajmniej mógł takim być; nie uprawiał też żadnej gry z 
czytelnikiem polegającej na epatowaniu go własną niemocą lub dojmującą 
świadomością ostatecznego wyczerpania wszelkich możliwości ekspresji, 
aby następnie zaskoczyć go kolejnym, absolutnie niemożliwym już, jakby 
się zdawało, wydaniem z siebie głosu. Niemniej, gdy spogląda się na twór
czość Becketta pod tym kątem nawet z obecnej perspektywy, czyli w mo
mencie, kiedy dzieło to - od śmierci pisarza - jest obiektywnie zamknięte, 
nie można nie przyznać, iż rzeczywiście prawie każde ogniwo tego długiego 
i wielogatunkowego łańcucha posiada znamiona zwieńczenia czy ukorono
wania. Natomiast w przeszłości, za życia autora, gdy śledziło się jego twór
czą drogę, a zwłaszcza gdy szło się w ślad za nim krok po kroku, wrażenie 
to było każdorazowo tak silne, że nawet zdając już sobie sprawę, iż jest to 
tylko wrażenie, ulegało mu się i nigdy nie było się pewnym, czy aby tym ra
zem hipnotyzujący fantom ostatecznego zwieńczenia nie okaże się jednak 
prawdą. 

W ten sposób i ja postrzegałem drogę tego artysty. Wielokrotnie przeży
wałem pozorną śmierć jego pisarstwa, najpierw - bezkrytycznie, pótniej - ze 
świadomością owej złudności (lecz i wówczas nie umiejąc sobie wyobrazić, 
co może nastąpić dalej). Aż wreszcie uprzytomniłem sobie, że przecież -
jakkolwiek długo trwać będzie ta historia powtarzającego się zamykania -
kiedyś, w końcu, musi nastąpić kres absolutny i nieodwołalny i jakiś utwór 
okaże się naprawdę ostatrim. I zacząłem zastanawiać się, czym się on oka
że i w jakich powstanie okolicznościach. Czy będzie takim samym utworem 
jak wiele poprzednich, po napisaniu którego Beckett po prostu więcej już nic 
nie stworzy? Czy może jednak jakimś wyjątkowym, który w swej "finalności" 
pójdzie jakoś dalej? A może będzie to tekst zarzucony albo, co więcej, prze
rwany w pół zdania wskutek nagłej katastrofy? I wreszcie, czy będzie pisany 
świadomie jako ostatni, czy nie? 
Odpowiedź na te pytania przyszła w styczniu 1990 roku, w miesiąc po 

śmierci pisarza. Londyński The Guardian opublikował wówczas tekst, opa
trzony datą "29 10 1988" (czyli napisany dokładnie 13 miesięcy przed zgo
nem) - anonsując, iż jest to ostatni utwór, jaki wyszedł spod pióra Becketta. 
Napisany, jak większość jego późnych dzieł, równolegle po francusku i an
gielsku, nosi tytuł pochodzący od siedmiokrotnie powtórzonego w tekście 
pytania-leitmotivu •comment dire ("jak to powiedzieć"); w wersji angielskiej: 
"what is the word" (dosłownie: co to za słowo• , faktycznie: "jakiego by użyć 
tu słowa", "jakby to powiedzieć", "jakby to nazwać") . 

Z przełożeniem tego wiersza na polski długo nie mogłem sobie poradzić. 
Nie będę się jednak teraz nad tym rozwodził; jest to osobny temat. Powiem 
tyle, iż na pomysł przekładu wpadłem dopiero wówczas, gdy spojrzałem na 
tekst, tak jakby nie był on wypowiedziany "liryczną•, tj. rodzajem monologu, 

16 

lecz częścią. .. dialogu, tzn. jakby wszystkie jego wersy w liczbie pięćdzie
sięciu trzech były odpowiedziami lub przynajmniej reakcjami na kwestie wy
powiadane przez jakiś drugi, niesłyszalny głos, jak to zresztą często bywa 
w wielu innych utworach Becketta mających formę monologu (choćby w 
słynnym Nie ja) . 

Tekst ten - podobnie jak wiele innych utworów Becketta - jest tym, czy 
m j e s t: utrwalonym zdarzeniem duchowym będącym aktem mowy, zapi
sem pomyślenia czegoś i dalszego rozwijania tej myśli,, obrazem właściwo
ści tego myślenia, jego trudu i niemożności przekroczenia pewnych barier. 
Ten wiersz ani 11ieczego nie opisuje, ani niczego nie wyraża. S a m j e st 
w y r a z e m c z e g o ś. Jest jakby stenogramem z procesu myślenia, 
świadectwem duchowego aktu, który dokonuje się in statu nascendi. Jest to 
utrwalony przy pomocy pisma strumień świadomości, która tknięta została 
myślą, iż jest skażona obłędem , i to u samych podstaw (w samej zasadzie 
istnienia), i która próbuje uchwycić i określić, czym właściwie jest to, na co 
ów fundamentalny obłęd ją wystawia. 

Zarejestrowany w wierszu proces myślenia można porównać do kopania 
tunelu w głąb czegoś, co nie ma końca. Tunel taki można w nieskończo
ność przedłużać, ale nigdy nie przebije się na drugą stronę . 

Potrzeba nazwania przybiera postać pytania, a pytanie można tylko wydłu
żać i przydawać mu ornamentów. Na jego końcu zawsze jednak pozostanie 
ślepa ściana, której językowym symbolem jest słowo - pytanie - "co". 

Do czego odnosi się Beckettowskie pytanie , owo powtarzające się refre
nicznie "co?" Odnosi się ono, jak się zdaje, do bytu pojmowanego jak coś, 

co z konieczności przegląda się w samym sobie za pomocą ludzkiej świa
domości. Inaczej mówiąc, owym "wszystkim" w wierszu Becketta jest tyleż 
Kantowska "rzecz sama w sobie", jak i to, że jest ona zarazem "zjawi
skiem". Otóż ten stan rzeczy jest przedmiotem swoistej oceny. Beckett nie 
poprzestaje na konstatacji ("oto jak jest"); idzie on dalej - wartości uje . I war
tościuje - ujemnie. Byt, jaki dany jest ludzkiej świadomości, a więc dzielący 
się nieuchronnie na podmiot i przedmiot, dotknięty jakby ontologicznym 
"rozdwojeniem jaźni", skazany na samopostrzeganie będące z natury rze
czy ograniczeniem, czyli rodzajem złudzenia, jest czymś obłędnym, patolo
gicznym, nienormalnym. Byt w swej podstawie jest "szalony". Sens tego 
wiersza może skojarzyć się z pamiętnym ustępem monologu Makbeta: 

"Życie jest tylko przechodnim półcieniem, 
nędznym aktorem, który swoją rolę 
przez parę godzin wygrawszy na scenie 
w nicość przepada. Powieścią idioty, 
głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą". 

Gdyby wiersz ten wyszedł spod pióra człówieka młodego , jego drama
tyzm czy groza byłaby złagodzona świadomością typowości takiego rodzaju 
negacji. Istotą perspektywy młodości jest bowiem zdziwienie nie osłabione 
jeszcze przez jarzmo Przyzwyczajenia. Młodzieniec, posiadłszy środki eks
presji, a zachowując jeszcze punkt widzenia nowo przybyłego na świat, w 
ten właśnie sposób często reaguje - i w reakcji tej bywa nieraz niezwykle 
odkrywczy. Uprzytamnie bowiem "przyzwyczajonym do życia'', że to, co 
uważają oni za normalne, za oczywiste, wcale takie nie jest. Reakcja mło
dzieńca jest odświeżeniem widzenia, odrzuceniem nawyku, obnażeniem, 
wezwaniem do powrotu do punktu wyjścia. Wiersz Becketta wyszedł jednak 
spod pióra człowieka sędziwego , nawet bardzo, co więcej, okazał się po
żegnaniem , ostatnim słowem odchodzącego z tego świata. To właśnie czyni 
go tak dramatycznym i przejmującym . 

Antoni Libera 
"Teatr" 1996 
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• 26 sierpnia nastąpiło w Teatrze oficjalne przekazanie dyrektorskiej 
władzy. Piotr-Bogusław Jędrzejczak przyjął ją z rąk Waldemara Ma
tuszewskiego, w obecności zgromadzonego Zespołu i pracowników. 
Uroczystość uświetniły nagrane ponad 30 lat temu (wypożyczone ze 
zbiorów Radia Zachód) tłumaczone przez Jerzego Łowińskiego, So
nety Szekspira w interpretacji Marka Okopińskiego. 

•Od 14 do 22 września trwały IV Winobraniowe Spotkania Teatralne. 
Rozpoczął je Jan Peszek "Scenariuszem dla nie istniejącego lecz 
możliwego aktora instrumentalnego" B. Schaeffera. Z Teatru Dra-

matycznego w Gdyni przywieziono "Sonatę Belzebuba" S.I. Witkie
wicza. Teatr Polski z Poznania zaprezentował "Edmonda" D. Ma
meta, a Teatr im. Osterwy z Gorzowa sztukę Janusza Rudnickiego 
"Trzecia w prawo, druga w lewo od księżyca". Nieco lżejszy repertu
ar przywiózł zespół Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha: "Ro
mans batiara" W. Budzyńskiego. W "Wieczorze teatrów tańca" obok 
zielonogorskiej "Sagi" zobaczyliśmy Zespół Tańca Współczesnego 
Politechniki Lubelskiej. Nie doszły do skutku zapowiedziane spekta
kle teatrów z Legnicy i Jeleniej Góry. 
Teatr Lubuski wystawił podczas spotkań "Hamleta" oraz plenerową 
wersję "Snu nocy letniej" zrealizowaną w Parku Tysiąclecia. Naj
młodsi widzowie oglądali "Były sobie świnki trzy" i "Pana Twardo
wskiego" na scenie ustawionej na Placu Słowiańskim , a w siedzibie 
Teatru "Bal u króla Lula" i "Złotą rybkę ". 

W trakcie Spotkań , 17 września - jak doniosła o tym Danuta Piekar
ska na łamach "Gazety Lubuskiej" - późnym wieczorem w klubie 
Harlem świętowaliśmy Glapajadę, czyli jubileusz 45-/ecia pracy sce-
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nicznej Jerzego Glapy. Najmłodsi wi
dzowie pamiętają aktora z najśwież
szej roli - Grabarza w ciągle granym 
"Hamlecie", ciut starsi wspominali 
Bachusa w najbardziej awangardo
wej odsłonie Winobrania, która zda
rzyła się kilka lat temu, zaś dzięki 
nielicznym dokumentom filmowym 
świadkowie Glapajady mogli powę
drować w odległe, acz niesłychanie 
barwne lata sześćdziesiąte, kiedy to 
Jerzy Glapa triumfował nie tylko na 
scenie teatru, ale i kabaretu. 

• 27 września z Dyrekcją, Zespołem i pracownikami TL spotkał się Min. 
Jagiełło. 

• 2 października odbyła się w naszym Teatrze uroczysta inauguracja 
nowego roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze
ciego Wieku. 
Z tej okazji gościliśmy na Scenie im. St. Cynarskiego zespół Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, który zaprezentował wodewil 
Ryszarda Ruszkowskiego w adaptacji Juliana Tuwima - "Jadzia 
wdowa". Reżyserem przedstawienia jest Piotr-Bogusław Jędrzej

czak, autorem scenografii Ryszard Kaja, choreografii Kazimierz 
Knol. W roli tytułowej wystąpiła Viola Arlak. 

• W sezonie 1996/97 Teatr Lubuski 
powiększył swój zespół, aktorski 
o p. Jerzego Kaczmarowskiego 
z Teatru im. Żeromskiego w 
Kielcach i p. Cezarego Wiśnie
wskiego z łódzkiego Teatru Stu
dyjnego '83. 
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Jerzy Kaczmarowski 
rys. J. Frankowski 

O nas w prasie 

Artystą być ... 

Pośród żywiołu życia, który rozpętał się nad zielonogórskim deptakiem, roz
poczęły się czwarte już spotkania teatralne. Rozpoczęly się od poważnych 
pytań w nie całkiem poważnej formie, czyli od "Scenariusza dla nie istnieją
cego lecz możliwego aktora instrumentalnego" Bogusława Schaffera w wy
konaniu Jana Peszka. ( .. .) 
Artysta - aktor usiłuje wygłosić wykład o roli sztuki i artysty. Materią nie do 
pokonania jest jego własne znudzenie (znużenie, zmęczenie), brak wiary, 
brak koncentracji i kilku innych niezbędnych dla narodzin sztuki warunków. 
Na scenie obezwładnia go ten sam żywioł życiowych drobiazgów, o ktorych 
chętnie mowimy, że są bez znaczenia. Ale to one, a nie powielane słowa 
układają główne wątki scenariusza ludzkiego losu po obu stronach scenicz
nej rampy. (. . .) 

Kabaret metafizyczny 

Danuta Piekarska 
Gazeta Lubuska 16.09.96 r. 

Na widowni "Sonaty Belzebuba" Witkacego, którą w teatrze Lubuskim wy
stawiali goście z Gdyni, zdecydowanie dominowała młodzież.( .. .) Ta widow
nia to nie był zbiór szkolnych wycieczek, przyprowadzonych do teatru w 
ramach odrabiania lektury, ale w pełni świadoma wyboru (wcale niełatwo 
wypatrzeć Witkacego w powodzi winobraniowych imprez) publiczność, którą 
teatr powinien hołubić jak największy swój skarb.( .. .) 
Sen o diabelskiej sonacie, która ucieleśnia ostatnie marzenia o sztuce, ma 
formę surrealistycznego kabaretu. Świat, który kreuje przed nami Julia Wer
nio, wspierana - znakomicie! - muzyką Roberta Kanaana i scenografią Elż
biety Wernio, nie jest z tego świata. A zarazem jest. Z tchnących 

współczesną proweniencją tandetnych elementów, pomieszkujących maso
wą wyobraźnię, powstaje rzeczywistość najsztuczniejsza z możliwych. Jest 
w niej jednak przewrotne odbicie prawdziwej. 
Nad ostatnią sceną zastyga pożegnalny gest asystentów Belzebuba, którzy 
zgodnym rytmem unoszą w dłoniach płonące zapalniczki. Współczesny 

symbol skazanej na wtórność spospolitowanej sztuki. Gdzież tu witkaco
wska metafizyka? Metafizyki nie ma. Został metafizyczny kabaret, w którym 
czasem komuś przyśni się sen o sonacie Belzebuba.(„.) 

Ostrzeżenie przed Rajem 

Danuta Piekarska 
Gazeta Lubuska 18.09.96r. 

(. . .) W osiem miesięcy po polskiej prapremierze w Poznaniu zjechał do Zie
lonej Góry tamtejszy Teatr Polski, by pokazać nam dzieło Davida Mameta, 
amerykańskiego dramatopisarza, laureata nagrody Pulitzera. "Edmond" 
miał światową prapremierę w 1982 roku - przedstawienie wystawione w 
Chicago uznane zostało za teatralne wydarzenie roku. 
(.„) Scenografia Bohdana Cieślika zawiera w sobie syntezę całego spekta
klu. Który mówi o wielkiej klatce samotności, z jakiej daremnie usi'łuje się 
wyrwać tytułowy Edmond. Muzyka Henryka Gembalskiego zapada w pa
mięć powracającym motywem dzikiego buszu. "Edmond" przypomina nie-
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dawno wystawianego w Zielonej Górze "Roberto Zucco". To ten sam świat 
narastającej agresji i zagrożenia, którego nie da się wytłumaczyć, stosując 
proste zasady logiki typu "zrobił to, bo". (. .. ) 

Dwie podróże 

Danuta Piekarska 
Gazeta Lubuska 19.09.96r. 

Sentymentalny bagaż dźwiga ze sobą świeży emigrant, bohater kolejnego 
spektaklu, jaki zobaczyliśmy w ramach Winobraniowych Spotkań Teatral
nych. Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa gościł z adaptacją opowiadania Janu
sza Rudnickiego pt. "Trzecia w prawo, druga w lewo od księżyca " w 
reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Wielowątkowe (czy nie nazbyt wie/o?) 
kameralne przedstawienie o ludzkiej samotności, pokazanej na przykładzie 
Polaka i jego sąsiadki, bytujących obok siebie w jednym z hamburskich blo
ków, nie jest w tym temacie specjalnie odkrywcze. To, co przykuwa uwagę 
widzów dotyczy polsko-niemieckiej scenerii, w jakiej toczy się historia po
czątkującego pisarza: owej ściany wzajemnych uprzedzeń, stereotypów i 
kompleksów, którą politycy usiłują pokonać nie istniejącą drogą na skróty, a 
która kładzie się cieniem na stosunkach między sąsiadami nie tyle po obu 
stronach granicy, ale tego samego domu i chodnika. Owo "my jesteśmy le
psi", tchnące mesjanistycznym zgoła posłaniem jednego narodu, przeciw
stawione gorzkiej konstatacji - "ale to im (akcent na "im'~ się udaje". ( ... ) 

Batiar reanimowany 

Danuta Piekarska 
Gazeta Lubuska 20.09.96r. 

Autorzy programu Winobraniowych Spotkań Teatralnych zaprosili wałbrzy
ski teatr z "Romansem batiara" w przekonaniu, że "to powinno chwycić" w 
Zielonej Górze. Po obejrzeniu dwugodzinnego wodewilu w trzech aktach nie 
potrafię się oprzeć wrażeniu, że z podobnych motywów zrodził się pomysł 
wystawienia dzieła Wiktora Budzyńskiego. Lwowskie piosenki, humor i do
wcip budzą przecież nie ustający sentyment w dawnych mieszkańcach 
Lwowa. 
Niestety, sentyment to za mało, by ożywić szacowną ramotę. ( ... ) 
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Danuta Piekarska 
Gazeta Lubuska 21.09.96r. 

Piotr - Bogusław Jędrzejczak 
(dyrektor Teatru Lubuskiego) 

Psycholog i teatrolog (Uniwersytet Łódzki) 
oraz reżyser dramatu (PWST w Krakowie). 
Jako wykładowca współpracował z Uniwer
sytetem Łódzkim (Instytut Teorii Literatury, 
Teatru i Filmu) i Państwowym Studium Kul
turalno-Oświatowym w Kaliszu. Publikował w 
"Teatrze", jest współautorem książki "Łódz
kie sceny lalkowe". W sezonie 1991-92 eta
towy reżyser Teatru Studyjnego w lodzi, 
członek jego rady artystycznej, a w sezonie 
1994-95 członek rady w Teatrze im. Solskie
go w Tarnowie. Od 1991 r. członek Związku 
Artystów Scen Polskich. Powołany w drodze 

konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lu
buskiego im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - z dniem 1 IX 1996r. 

Dotychczasowe realizacje: 

1) 1988 - Teatr STU w Krakowie - I cz. spektaklu "Mam 6 lat": scenariusz, 
reżyseria, opracowanie muzyczne, scenografia, ruch sceniczny, osobisty 
udział w spektaklu. 
2) 1990 - Teatr Studyjny w lodzi - "Czerwone pantofelki Eliski" wg "Przerw 
w zabudowie" Bohumila Hrabala: adaptacja, reżyseria, opracowanie muzy
czne. 
3) 1991 - Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu - "Osiem kobiet" Roberta 
Thomasa: reżyseria, opracowanie muzyczne. 
4) 1991 - Teatr Studyjny w lodzi - "Niejaki Piórko" wg Henri Michaux: adap
tacja, reżyseria, opracowanie muzyczne. 
5) 1992 - Teatr Powszechny w lodzi, - "Shirley Valentine" Willy Russela: re
żyseria, opracowanie muzyczne. 
6) 1992 - Teatr Studyjny w lodzi - "Romeo i Julia" Wiliama Shakespeare'a: 
reżyseria, scenografia. 
7) 1992 - Teatr Studyjny w lodzi - "T,rzecia generalna, czyli via bank": sce
nariusz, reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne, ruch sceniczny. 
8) 1992 - Teatr Współczesny w Szczecinie - "Dwustronne lustro" - "Coś w ro
dzaju miłości" czyli: "Elegia dla jednej pani" Arthura Millera: reżyseria, opraco
wanie muzyczne (otwarcie Sceny w Malarni Teatru Współczesnego). 
10) 1993 Teatr Współczesny w Szczecinie - "Lato Muminków" wg T~we 
Janssen: reżyseria. 
11) 1993 -Teatr im. Że romskiego w Kielcach - "Kubuś i jego Pan" Milana 
Kundery: reżyseria. 
12) 1994 - Muzeum Kinematografii w lodzi - "Hotel Wanz": scenariusz, re
żyseria. 

13) 1994 - Teatr im. Żeromskiego w Kielcach - "Mały Książę" wg Antoine'a 
de Saint-Exupery'ego: adaptacja, reżyseria. 
14) 1994 - Teatr im. Solskiego w Tarnowie - "Droga do Mekki" Athola Fu
garda: reżyseria, opracowanie muzycZJne. 
15) 1994 - Opera i Operetka w Szczecinie - "Ania z Zielonego Wzgórza" wg 
Lucy Montgomery: reżyseria. 
16) 1995 - Teatr im. Żeromskiego w Kielcach - "Jadzia wdowa" Ruszko
wskiego - Tuwima: reżyseria. 
17) 1996 - Teatr im. Żeromskiego w Kielcach - "Rybak i jego dusza" wg Os
cara Wilde'a: adaptacja, reżyseria.' 
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Andrzej Musiał - wicedyrektor 
Teatiru Lubuskiego 

urodził się jakiś czas temu w centrum Polski i 
zaliczył: 

1/ klasę humanistyczną w liceum ogólno
kształcącym 

21 studia prawnicze na Uniwersytecie Łódz
kim 
3/ pracę magisterską o personalizmie, która 
przez profesorskie gremium PANowsko-uni
wersyteckie została nagrodzona główną na
grodą na ogólnopolskim konkursie prac 
magisterskich z nauk społecznych (za te pie
niądze laureat wystroił się w Peweksie w no
wiutkie jeansy błękitne - i tyle) 

4/ uprawianie publicystyki kulturalnej - teksty w czasopismach łódzkich, war
szawskich, krakowskich, gdańskich ... 
a) pierwsze kroki w akademickiej prasie NZS - felietony (przez niedopatrze
nie autor niestety nie internowany) 
b) recenzje teatralne - początek w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (de
biut w "Radarze'', a potem m.in. w prasie Solidarności) 
c) w latach 1991-1994 stały recenzent teatralny "Gazety Wyborczej" (Łódź) 
d) przed objęciem zielonogórskiej wicedyrekcji - recenzent teatralny warsza
wskich "Wiadomości Kulturalnych" 
e) obecnie współpracuje z zielonogorskim "Informatorem Kulturalnym" 
Ulubiony kolor: żółty, ale nie tylko„.) 
Znak Zodiaku: Bliźnięta (tylko, ale blisko Raka) 
Zainteresowania: banalne - muzyka i sztuka aktorska. 
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TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SA 
Oddział Zielona Góra 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA 

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

I OSÓB FIZYCZNYCH 

Podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PBK S.A. 

tworzonej przez Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie 

Górnośląski Bank Gospodarczy S.A., PBK Leasing S.A. 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK S.A., 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK ŻVCIE S.A. 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK S.A. 
sponsor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze 

Oddział Zielona Góra, 65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Sikorskiego 6, 
tel./fax: (0-68) 20-27-82, tel.: 24-30-47 
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WYŁĄCZNY DOSTAWCA KWIATÓW 

Helena i Wojciech Marczakowie 
ul. Ogrodowa 30 

66-008 Świdnica, tel. 273-265 



.~POLMOZBYT 
wspiera działalność Teatru 

Wobec konieczności korzystania z różnych źródeł, 
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obłęd -
obłęd by w ogóle -
by w ogóle -
no właśnie co -
obłęd już samo to -
to wszystko -
obłęd już samo to wszystko -
co dane -
obłęd to wszystko co dane -
co się widzi -
obłęd to wszystko co się widzi -
to -
no właśnie co -
no to -
to tutaj -
to wszystko tutaj -
obłęd to wszystko co dane -
co się widzi -
obłęd to wszystko co się tutaj widzi -
by w ogóle -
no właśnie co -
widzieć -
ledwo widzieć -
łudzić się że ledwo się widzi -
chcieć się łudzić że ledwo się widzi - ~ 
obłęd by w ogóle chcieć się łudzić że ledwo się widzi -
co -
no właśnie co -
i gdzie -
obłęd by w ogóle chcieć się łudzić że ledwo się widzi 

/co gdzie -
gdzie -
no właśnie gdzie -
tam -
gdzieś tam -
gdzieś tam daleko -
w dali -
gdzieś tam daleko w dali -
jakby we mgle -
gdzieś tam daleko w dali jakby we mgle co -
co -
no właśnie co -
to wszystko co się widzi -
no to wszystko -
to wszystko tutaj -
obłęd by w ogóle widzieć co -
ledwo widzieć -
łudzić się że ledwo się widzi -
chcieć się łudzić że ledwo się widzi -
gdzieś tam daleko w dali jakby we mgle co -
obłęd by w ogóle chcieć się łudzić że ledwo się widzi 

I gdzieś tam daleko w dali jakby we mgle co -
co -
no właśnie co -

no właśnie - co 

29 1 o 1988 
Przełoży/ Antoni Libera 




