
~t.{, ~ ':))' 

" 1-fDlff''j 'P"-~~ „ 
""' i<-o (..... t. /-\ vJ 

1) 



REŻYSERIA 

Andrzej Bubień 

SCENOGRAFIA 

Krzysztof Zarębski 

MUZYKA 

Jerzy Adam Nowak 

WINNI E -zdrobnienie imienia Winifred („win" -wygrywać, zwycięzać) 

Marlena Mi lwi w 
WILLIE - zdrobnienie imienia William („will" - wola, chcieć, mieć ochotę) 

Andrzej Bielski 

Premiera 19 listopada 1993 

„Szczęśliwe dni" - utwór napi
sany po angielsku w latach 1960-
61 jakoHappydaysi przełożony 
przez autora na francuski (Oh 
/es beaux jours). Po raz pierw
szy wykonany 17 września 1961 
w Cherry Lane Theatre (Nowy 
Jork). Dwukrotnie realizowany 
przez autora: po niemiecku 
w Schiller Theatre (Berlin 1971) 
i po angielsku w Royal Court 
Theatre (Londyn 1979). 
Pierwszą odtwórczynią (w ję

zyku francuskim) roli Winnie 
była wybitna aktorka Madelei
ne Renaud (żona Jean-Louis 
Barrault), której wielka kreacja, 
którą stworzyła w tej sztuce 
(1963), sprawiła, że insceniza
cję tę w ciągu dwudziestu paru 
lat wznawiano aż dziewięcio
krotnie (ostatni raz w 1985). 
Słowa tytułowe w języku orygi
nału poza tym, co znaczą do
słownie, czyli właśnie „szczę
śliwe dni", funkcjonują jako 
zwrot używany przy okazji toa
stów (na szczęście, pomyślno

ści, na zdrowie etc.). W tym 
drugim znaczeniu słowa te wy
stępują w „Czekając na Godo
ta" : wypowiada je Pozzo. 
Wybór słów tytułowych w prze
kładzie polskim podyktowany 
był m.in. tym, że występują one 
w wierszu Mickiewicza „Eutha
nasia": 

Gdyś wiek przeminął, wstrzymaj się u ścieku, 
Ostatnim powróć na przeszłość obliczem; 
Zlicz dni szczęśliwe, a wyznasz, człowieku, 
Czymkolwiek byłeś, że lepiej być niczem. 

- absolwent filologii polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(1988), absolwent Wydziału 
Reżyserii Dramatu Państwo
wego Instytutu Teatru, Muzy
ki i Kinematografii (Sankt Pe
tersburg, 1993). Do tej pory 
zrealizował „Kolonię karną" wg 
Kafki , „ Uczciwe Życie" , wg 
Brechta, „Śmiertelne gry" wg 
Durenmatta i „Ja, Feuerbach" 
Dorsta - w teatrach Peters
burga. „Szczęśliwe dni" to 
jego pierwsza realizacja w 
Polsce. 

- absolwent Akademii Mu
zycznej we Wrocławiu (w kla
sie kompozycji prof. Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil). Stu
diował muzykę indyjską, jako 
stypendysta rządu indyjskie
go w Shri Ram Bharatiya Kala 
Kendra (New Delhi): w klasie 
sitaru prof. Partha Das, 
w klasie tabli Ustad Bundhu 
Khana. Pasjonuje go holi
styczna. wizja sztuki i czło
wieka. 
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SAMUEL BECKETT 

- urodzony w Dublinie 1906 - dramaturg 
i prozaik irlandzki piszący po francusku. Do 
Francji przybył w roku 1928 jako lektor Ecole 
Normale Superieure i osiadł w tym kraju na 
stałe. Specjalista od Prousta i Dantego, przyja
ciel Joyce' a. Początkowo pisał po angielsku, ale 
od 1945 roku zaczyna pisać również po francu
sku, wykazując w operowaniu tym językiem 
zadziwiające mistrzostwo, które wraz z nowa
torstwem treści i formy zwraca uwagę krytyki. 
W roku 1969 uhonorowany literacką Nagrodą 
Nobla. 

Teatr traktowany był przez Becketta po
czątkowo jako rozrywka. Kiedy jednak, po wielu 
rozczarowaniach znajduje wreszcie salę , gdzie 
może wystawić swoją sztukę „ Czekając na 
Godota" (1953) staje się jednym z mistrzów 
awangardy. „Końcówka" (1957), „Szczęśliwe 
dni" (1962) potwierdzają fakt, iż niezależnie do 
mody i gustów, jego teatr należy do najważniej
szych zjawisk współczesnej dramaturgii: Sta
wiany jest na równi z Brechtem, Pirandellem 
i Claudelem. 

W swoim pierwszym eseju Beckett doma
gał się dla pisarza prawa do niezrozumiałości i 
niejasności , czyniąc z niepowodzenia obowią
zek. Był zaskoczony sukcesem „Godota" i usu
nął ze swych następnych sztuk wszelkie ślady 
prozaicznego realizmu. Wskutek tego wzrosło 
wrażenie niecodzienności i trudności odbioru. 
Jednak problem polegał w mniejszym stopniu 



na programowym hermetyzmie a raczej na su
rowym obnażaniu okropności ludzkiego losu, 
jego nicości. Sztuki Becketta to farsy i zara
zemtragedie. Jego postaci to udręczeni klow
ni - odziani w stare, niemodne stroje, kalecy, 
poruszający się w przerażającym „no man's 
land" czekający na coś, co nie ma imienia. 
Beckett sytuuje swych anty-bohaterów w bez
granicznej pustce, często określanej jako „ Re
zerwat materii". 

Wszystko u Becketta jest nienazwane. 
Wszystko z wyjątkiem czasu - naturalnej 
siły, objawiającej się w stanie czystym, bez 
końca i początku. Człowiek niezdolny jest 
żyć ani umrzeć. Śmierć jawi się jako nieu
nikniona a zarazem niemożliwa. Człowiek 
nigdy nie skończy umierać bowiem naro
dził się już martwy. Rzeczy rozpadają się, 
powoli przechodzą w bezruch, ciszę, śmierć, 
nicość, do których nigdy nie dotrą. Rozum, 
wobec tej niemożności skazany jest na 
klęskę. To poszukiwanie absolutnego prze
rażenia wyjaśnia dlaczego teatr Becketta 
nie przeszedł gwałtownej ewolucji, nagłych 
zmian kierunku. Wydaje się, iż powoli zmie
rza w stronę ciszy. Beckett pisze coraz 
mniej i coraz krócej. 

Bernard Dort stwierdził, iż postaci Bec
ketta zawsze „mówiły, nie mając nic do 
powiedzenia" i to właśnie stanowi ich zasa
dniczy problem. Według Dorta „Winnie mówi 
właśnie po to, by powiedzieć nam, iż nie ma 
nic do powiedzenia". Zanurzając się coraz 
bardziej w nicość myśli postaci Becketta 
zachowały jednak zdumiewającą silę eks
presji, będąc „nieuleczalnie obecnymi". 
Dzieje się to na scenie teatru, która zamie
niła się w ślepy zaułek ludzkiego losu. To 
końcowa stacja człowieka - wiecznego wę
drowca dawnych poetów. 

(na podstawie: Alfreda Simon 
, ,Słownik współczesnego teatru francuskiego" 

Warszawa 1979) 





Krzysztof Zarębski (ur. 1939 w Warszawie) 
- absolwent warszawskiej ASP z 1968 r. (malarstwo). 
Od 1972 r. do dziś konsekwentnie zajmuje się perfor
mance, będąc jego pionierem i jednym z czołowych 
przedstawicieli (nie tylko w Polsce). W latach 70 
współpracował z Helmutem Kajzarem przy wizualno
plastycznej oprawie spektakli teatralnych, ostatnio 
wykonał scenografię do „Przyrostu naturalnego" 
Różewicza w reżyserii Kazimierza Brauna (wystawia
nego m.in. w Barcelonie, Chicago, Dublinie 
i Frankfurcie). Od 1981 r. Zarębski przebywa na stałe 
w Nowym Jorku, gdzie przez kilka lat działał na grani
cy „sztuki podziemnej" i alternatywnej, współpraco
wał z grupą „The Rivington School", której działania 
prezentowało nowojorskie P.S. 1 Museum. Prace 
Zarębskiego znajdują się m.in. w zbiorach Museum of 
Modern Art. Jego wystawy indywidualne i performan
ce prezentowane były w ważniejszych i najbardziej 
prestiżowych awangardowych galeriach nowojorskich 
(m.in. NO SE NO, Stockwell Gallery, 128 Gallery, 
Tobe Art Gallery, NOW Gallery, PAAS Gallery) a 
także japońskich, niemieckich i francuskich. 
W swoich działaniach artysta operuje rekwizytami -
przedmiotami codziennego użytku, ciałem ludzkim, 
roślinami,.bryłkamiJodu (z zatopionymi w nim różnymi 
obiektami), często towarzyszy pokazom, muzyka 
(współpracował m.in. z Johnem Kingiem), upodob
niając je do spektakli, opartych na relacjach doznań 
dotykowych, wizualnych i dźwiękowych. 

„ Rzeiby, instalacje i performance Zarębskiego to 
poszukująca, a jednocześnie żartobliwa medytacja 
nad przepływem energii między światem materii ży
wej i nieożywionej. Sztuka Zarębskiego sporządza 
plany, poddaje drobiazgowej analizie, wytycza ścieżki 
i metafory. Posługując się nimi postrzega człowieka 
subiektywnie ( .. .) Obdarzony niezwykłą wrażliwością 
i zdolnością tworzenia wizji, Zarębski jest artystą, 
który nie boi się poruszać spraw irytujących i absur
dalnych w dążeniu do prawd wyższych" 

Michael Carter 
(z katalogu paryskiej wystawy „Top Fiw'1 


