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Metateatralność absurdystów 
(między antyteatralnymi projektami modernistów 

a teatrem multimedialnym)

W stylowym, wiktoriańskim Garrick Theatre w Londynie Deborah 
Warner, brytyjska reżyser znana przede wszystkim ze swoich insceni
zacji dramatów Szekspira, nieoczekiwanie przygotowała w marcu 1994 
roku premierę Kroków Becketta z Fioną Shaw w roli May. Wbrew bry
tyjskim zwyczajom, trwająca niewiele ponad dwadzieścia minut jedno
aktówka nie została połączona z żadną inną sztuką w wypełniające cały 
wieczór przedstawienie. Nie to jednak wywołało ogromną awanturę, 
w wyniku której Kroki nie pojechały na zaplanowane już gościnne wy
stępy do Paryża. Nie doczekały się one też zamierzonej rejestracji wideo 
i wkrótce spektakl zdjęto po cichu z afisza. Przyczyną powszechnego 
oburzenia oraz groźby ze strony spadkobierców, że czują się zmuszeni 
podjąć kroki prawne, stał się - jak wyjaśniał Edward Beckett - fakt, 
że „dosłownie wszystkie didaskalia zostały zignorowane”1. Wamer nie 
tyle bowiem zaproponowała radykalnie nową interpretację kanonicznej 
sztuki głównego przedstawiciela teatru absurdu, ile całkowicie zmieni
ła jej przewidzianą przez autora teatralną postać. Beckett, z typową dla 
siebie starannością, wpisał każdą sekwencję swojej sztuki w tradycyjną 
przestrzeń teatru pudełkowego, która frontalnie konfrontuje widzów ze 
scenicznym obrazem świata, oddzielonym od nich ramą prosceniową 
i domagającym się w związku z tym uruchomienia mechanizmu pro
jekcji i identyfikacji. Tymczasem Wamer przeniosła całość w przestrzeń 

1 Por. opis przedstawienia Deborah Werner oraz reakcji krytyków i spadkobierców 
Becketta znajduje się w: W. B. W o r t h e n, Print and the Poetics of Modern Drama, 
Cambridge 2005, s. 159-175. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia 
pochodzą od autorki tego tekstu.
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o wiele bardziej typową dla happeningu i performansu, zmieniając Kroki 
w rodzaj instalacji, gdzie publiczność i jej teatralne „tu i teraz” stało 
się w dosłownym sensie częścią scenicznych wydarzeń. Natomiast za- 
pośredniczone przez mechanizm projekcji i identyfikacji, wyobrażone 
doświadczenie fikcyjnej postaci ustąpiło miejsca doświadczeniu realne
mu. Nie miejsce tu oczywiście, by komentować głosy krytyków, którzy 
zgodnym chórem przypominali Warner żelazną ponoć regułę brytyjskie
go teatru: „Reżyseruje się Szekspira, Beckettowi należy być posłusz
nym”. Jednak głos jednego z nich, Michaela Billingtona, chciałabym 
potraktować jako punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat teatru 
absurdu i jego widzianego z dzisiejszej perspektywy miejsca w przemia
nach praktyki scenicznej i tekstów teatralnych w XX wieku.

Swoje porównanie teatru Becketta ze sztukami Szekspira przy oka
zji recenzowania inscenizacji Kroków Warner, Billington podsumował 
w znaczący sposób: „Późna twórczość Becketta stawia zbyt wielki opór, 
zbyt jest jednoznaczna w swoich żądaniach wobec teatru, by mogła oka
zać się równie podatna na pomysły reżyserów jak klasycy”2. Z czego wy
nika ten szczególny rodzaj oporu, jaki niezmordowanej inwencji ludzi 
teatru stawiajądziś późne sztuki Becketta? Przywołane tu przedstawienie 
Kroków i jego recepcja z pewnością pomaga odpowiedzieć na tak sfor
mułowane pytanie, gdyż Warner posunęła się dalej niż inni dotychczaso
wi inscenizatorzy sztuk Becketta, respektujący bez sprzeciwu propono
wane przez niego didaskalia jako obowiązujący i obligujący ich projekt 
scenicznej realizacji. Klasyczny teatr z Szekspirem na czele traktował 
sceniczną akcję jako mimesis rzeczywistych wydarzeń, realizowane za 
każdym razem w zgodzie z zapisem w didaskaliach i obowiązującymi 
konwencjami. Beckett natomiast akcję swoich dramaticules umieszcza 
wprost na scenie, zaś podstawowe konwencje i rozwiązania sceniczne 
traktuje jako szeroki repertuar gotowych elementów do konstruowania 
możliwych światów. Można więc powiedzieć, że podczas gdy klasycy 
pisali na teatr jako konkretny instrument czy zespół środków, Beckett 
piszę teatrem niczym ustalonym już alfabetem. Inaczej mówiąc, korzysta 
z niego niczym ze słownika, nie tylko modyfikując ustalone znaczenia 
słów dopiero poprzez ich odpowiednie ustawienie i zestawienie, lecz 
przede wszystkim z wybranych zasad ich modyfikacji czyniąc podsta

2 Ibidem, s. 172.
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wową zasadę konstrukcyjną swoich sztuk. Na tym tle widać wyraźnie, 
dlaczego klasyczne dramaty dają się z powodzeniem uwspółcześniać. 
Wystarczy zmienić sensy przedstawionych w nich wydarzeń oraz środki 
wyrazu w ramach tradycyjnej przestrzeni teatru pudełkowego czy też 
bez większego skrępowania i konsekwencji wyjść poza tę przestrzeń. 
Chcąc natomiast dostosować sztuki Becketta do współczesnej wrażli
wości i przyzwyczajeń odbiorczych widzów, tak by nadal oferowały za
mierzony przez autora typ doświadczenia estetycznego, wynikającego 
z oscylacji między starannie zaplanowanymi procesami percepcyjnymi 
a dowolnie przebiegającymi procesami rozumienia tego, co mogą zo
baczyć i usłyszeć widzowie, należy od początku do końca przepisać je 
na inny typ teatru. Należy zmienić podstawowy koncept inscenizacyjny, 
wpisaną w tekst relację między konwencjami przedstawieniowymi i ak
tualnymi odbiorczymi nawykami widzów3. Przyczyny tego stanu rzeczy 
ściśle zaś wiążą się z rolą, jaką w przemianach teatru i dramatu XX wie
ku odegrał w latach pięćdziesiątych tak zwany teatr absurdu.

’ Interesującą analizę Nie ja Becketta pod tym właśnie kątem proponuje Theresia 
Birkenhauer w książce poświęconej kwestii języka na scenie współczesnego teatru, 
por. T. Birkenhauer, Schauplatz der Sprache - das Theater ais Ort der Literatur, 
Berlin 2005, s. 137-210.

Nasz obraz wzajemnych relacji teatru i pisanych dla niego tekstów 
w XX wieku, a zwłaszcza w jego pierwszej połowie, nadal w przewa
żającej mierze zależy od perspektywy, którą wypracowali i narzuci
li twórcy tak zwanej Wielkiej Reformy. Im to przecież zawdzięczamy 
rozpowszechnione nadal przekonanie, że niemal wszystko, co na na
szych scenach faktycznie współczesne, zaczęło się niegdyś od szla
chetnego gestu teatru-niewolnika, który zapragnął wreszcie wybić się 
na niepodległość, zrzucając krępujące go nazbyt długo więzy literatury. 
Sformułowane przez Georga Fuchsa w 1904 roku hasło „reteatralizacji 
teatru”, wiernie oddające tę wyzwoleńczą intencję, nie tylko narzuciło 
obowiązujący właściwie do dzisiaj sposób rozumienia miejsca teatru 
w ramach historycznych awangard, ale także przesądziło o „naturalnej” 
już dla nas lekturze intencji twórców i podstawowych sensów sztuk 
najczęściej określanych mianem teatru absurdu. Martin Esslin w swo
jej wpływowej książce The Theatre of the Absurd nie tylko wprowadził 
kanoniczną już dziś nazwę dla nowatorskich eksperymentów dramato- 
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pisarzy w latach pięćdziesiątych, lecz także ogłosił śmierć starego pa
radygmatu pisania dla teatru, wymieniając podstawowe cechy nowego4. 
Essi in nie miał bowiem większych wątpliwości co do tego, że wczesne 
utwory Becketta, Ionesco, Arrabala, Geneta czy Pintera należy przeciw
stawić wyrażającym w istocie bardzo podobny światopogląd sztukom 
Sartre’a i Camusa. Dzięki temu zestawieniu zamierzał pokazać „nowy” 
dramat jako ten, który nie tylko wprowadza na scenę proponowane przez 
wizjonerów teatru przełomu XIX i XX wieku zasady inscenizacji, ale 
także wyraża ich jawną niechęć wobec zdroworozsądkowych argumen
tów i racjonalnej logiki. Kwestionuje on także takie podstawowe wy
znaczniki formalne tradycyjnego dramatu, jak rozwijająca się linearnie, 
przyczynowo-skutkowa akcja i psychologicznie prawdopodobna postać, 
a przy tym wyraźnie przedkłada jako środek ekspresji sceniczny ob
raz nad dialog postaci, funkcjonujący dotąd jako podstawowe medium 
świata przedstawionego. Dramat absurdu w proponowanej przez Esslina 
perspektywie to zatem długo oczekiwane pokłosie Wielkiej Reformy; to 
literatura, która zrezygnowała wreszcie ze swoich wcześniejszych uzur- 
pacji, by stanąć kamie w szeregu innych sztuk, których teatr potrzebuje 
zaledwie jako poddanych jego prawom materiałów. Na tyle już dzisiaj 
przywykliśmy do takiego obrazu przemian teatru pierwszej połowy XX 
wieku, że zdaje się on nam nieomal banalny w swojej rzekomo niepod
ważalnej naturalności i konsekwencji, wynikającej jakoby z wewnętrz
nych praw rozwoju sztuki. Tymczasem wystarczy zmienić nieco kąt wi
dzenia, by to, co zdawało się tak przekonujące w swojej naturalności, 
okazało się zaledwie jedną z możliwych wersji przemian teatru i dramatu 
w XX wieku, a przy tym wersją niekoniecznie najbardziej wiarygodną.

4 Por. M. E s s 1 i n. The Theatre of the Absurd, New York 1961.

Niemal dwadzieścia lat wcześniej, nim Georg Fuchs sformułował 
hasło reteatralizacji teatru skupiające jak w soczewce intencje twórców 
Wielkiej Reformy, jego krajan, Friedrich Nietzsche, posłużył się poży
czonym od Platona terminem „teatrokracja” (Theatrokratié), by w na
wiązaniu do Richarda Wagnera i jego coraz bardziej popularnej idei 
Gesamtkunstwerk wyrazić swoje poważne obawy przed niekorzystnym 
wpływem, jaki współczesny mu teatr zaczyna coraz bardziej wywierać 
na inne sztuki. Traktując teatralność jako pożądaną cnotę, narzuca im 
bowiem przemocą zasady teatralnej reprezentacji, a przede wszystkim 
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niezapośredniczone niczym sceniczne mimesis, warunkowane przez 
obecność aktorów i „życiową” motywację tego, co oni robią na scenie. 
Martin Puchner w wydanej niedawno książce Stage Fright: Modernism, 
Anti-Theatricality, and Drama bardzo przekonująco połączył diatry
bę Nietzschego przeciw typowej dla końca XIX wieku formie teatral
nego mimesis z twórczością takich modernistycznych dramatopisarzy, 
jak Gustave Flaubert, Stephane Mallarmé, William Butler Yeats, James 
Joyce, Gertrude Stein czy Bertolt Brecht i Samuel Beckett5, którego spe
cyficzne podejście do tradycyjnego teatru już tu przypomniałam.

5 Por. M. P u c h n e r, Stage-Fright: Modernism, Anti-Theatricality, and Drama, 
Baltimore and London 2002.

Twórczość tych pisarzy, świadomie skierowana przeciwko teatrowi 
i samym podstawom scenicznej sztuki, umiejętnie odwoływała się za
razem do znajomości teatralnych konwencji u potencjalnych czytelni
ków. W swoich sztukach moderniści projektowali w didaskaliach takie 
sceniczne realizacje światów przedstawionych, które w rozmaity sposób 
i nie zawsze w tym samym celu stanowiły twórcze przekroczenie obo
wiązującej wówczas mimesis. Nic dziwnego zatem, że miejscem swoich 
antyteatralnych manifestacji skierowanych przeciwko dominującemu 
modelowi sztuki scenicznej uczynili oni przede wszystkim tę formę de- 
skryptywnego czy preskryptywnego przepisu na spektakl, jaką w dru
giej połowie XIX wieku stały się didaskalia. Służyły one dotąd głównie 
jako sformułowany w zgodzie z obowiązującymi konwencjami teatral- 
no-przedstawieniowymi opis działań powołujących do istnienia iluzję 
świata przedstawionego, prezentującego się widzom w całej swojej bez
pośredniości. Modernistyczni dramatopisarze konsekwentnie odmawiali 
wejścia w rolę dostarczycieli sztuk repertuarowych, posługujących się 
takimi właśnie didaskaliami i tym samym posłusznych wobec wymagań 
teatru i dominujących w nim konwencji. Wykorzystywali didaskalia do 
takiego opisu świata przedstawionego, który oczekiwanemu bezpośred
niemu naśladowaniu ludzi w działaniu, nazywanemu najbardziej właści
wym dla rodzaju dramatycznego mimesis, przeciwstawiał diegesis, czyli 
słowny opis zapośredniczający te działania w pożądanej przez autora 
perspektywie. Umieszczany zwykle w didaskaliach słowny opis świata 
przedstawionego miał za zadanie zredefiniować to, co jako czytelnicy 
i widzowie oglądamy na wyobrażonej bądź rzeczywistej scenie, oraz 
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służyć jako pożądany przez autora pryzmat dla wydarzeń scenicznych; 
pryzmat uruchamiający proces percepcji i recepcji oraz sterujący jego 
przebiegiem. Dla części antyteatralnie nastawionych modernistów dida
skalia stały się zatem preferowanym miejscem skutecznego oporu wobec 
znanego im modelu teatru oraz projektowania nowych i niezależnych 
form dramatycznych na scenę teatru jutra czy teatru przyszłości.

Raz jeszcze należy podkreślić jedno: jeśli nawet antyteatralnie na
stawieni moderniści manifestacyjnie przestali zaprzątać sobie głowę 
technicznymi możliwościami teatru i przyjętymi wówczas warunkami 
realizowania scenicznego mimésis, to ich zapisane w didaskaliach pro
jekty nowych światów przedstawionych powstawały w ścisłym powią
zaniu z istniejącym wtedy teatrem. Mallarmé pisał wtedy jednoznacznie 
o swojej sztuce Herodiada: „[jest ona] całkowicie sceniczna, nawet jeśli 
nie można jej wystawić w teatrze, to jednak od niego zależy”. Wtórował 
mu Joyce, w jednym ze swoich esejów o współczesnym mu teatrze po
wtarzając to samo dictum niczym zwierciadlane odbicie tamtej tezy: 
„Konwencje sceniczne wprawdzie warunkują dramat, ale nie sprawują 
nad nim żadnej kontroli”6. Obaj w zgodzie z tak wyrażonym głębokim 
przekonaniem adresowali swoje dramaty przede wszystkim do czytelni
ków, lecz z założenia takich, którzy dobrze znali obowiązujące sceniczne 
konwencje. Tylko wtedy bowiem, nawet siedząc w przysłowiowym fote
lu, potrafili oni na scenie własnego wewnętrznego teatru wyobrazić sobie 
przedstawienia po stokroć bardziej poetyckie niż te, które mógł zreali
zować jakikolwiek ówczesny teatr, skrępowany cielesnością aktorów 
i ich warsztatem, materialnością sceny i jej technicznymi wymogami. 
Lecz czytelnicy potrafili to zrobić wyłącznie dlatego, że istniejący teatr 
zdeterminował ich przyzwyczajenia i oczekiwania odbiorcze. To wła
śnie ten znienawidzony przez modernistów teatr, na którego scenie - jak 
powtarzał nawet święcący na jego scenach tryumfy Maeterlinck - „mrą 
arcydzieła”, stanowił niezbędny element umożliwiający przekazywanie 
odbiorcom wizji teatru nowego, teatru jutra.

6 Oba cytaty za: M. P u c h n e r, op. cit., odpowiednio s. 60 i s. 82.

W gruncie rzeczy, uzależnienie zapisywanych na stronach ekspe
rymentalnych tekstów modernistycznych wizji teatru nowego od zna
jomości konwencji starego przypomina znany wszystkim z pewnością 
o wiele lepiej, antyteatralny gest absurdystów. Wczesne sztuki Becketta 
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czy Ionesco, podobnie jak kiedyś antyteatralne projekty modernistów, 
żywią się demonstracyjnie negowanymi przyzwyczajeniami i oczekiwa
niami odbiorczymi współczesnych im widzów. I tylko w kontekście tra
dycyjnego teatru ma sens podstawowa dla koncepcji teatru absurdu idea 
antyakcji i antybohatera. Z dzisiejszej perspektywy można więc z powo
dzeniem, choć raczej wbrew zwyczajowi, wpisać teatr absurdu nie tyle 
w linię kontynuacji przemian zapoczątkowanych przez Wielką Reformę, 
ile właśnie tych wcześniejszych, antyteatralnych projektów moderni
stycznych dramatopisarzy. Tak właśnie robi w odniesieniu do scenicznej 
twórczości Becketta wspomniany już Martin Puchner, czy kontynuują
cy jego rozważania w przywołanej tu także pracy Print and the Poetics 
of Modem Drama W. B. Worthen. To samo odnosi się do twórczości 
Ionesco czy wczesnego Adamova, choć obaj badacze teatru nie zajmują 
się ich sztukami. O ile Beckett realizuje model dramaturgii minimali- 
stycznej, zapoczątkowany przez Mallarmé’ego czy Gertrudę Stein, to już 
Adamov i Ionesco - ten ostatni zwłaszcza gdzieś od Głodu i pragnienia 
z początku lat sześćdziesiątych aż po późne oniryczne sztuki - wpisują 
się w ten nurt modernistycznego dramatu, który przekraczał ogranicze
nia techniczne ówczesnej sceny i typowe dla niej mimesis przez nadmiar, 
przyzwolenie na swoiste szaleństwo wyobraźni, jak ma to miejsce choć
by w zapisanym w klasycznej formie dramatu XV epizodzie Ulissesa 
Joyce’a, zatytułowanym Circe.

Jak podkreślał Michaił Bachtin w Problemach poetyki Dostojews
kiego, polifoniczność obowiązującego paradygmatu dramatycznego 
to jedynie udatnie wywoływane złudzenie7. Owszem, autor dramatu 
dopuszcza demonstracyjnie do głosu sceniczne postacie bez media
cji narratora i pokazuje ich działania w fikcyjnej teraźniejszości świata 
przedstawionego. Mimo to tradycyjny dramat jest w swojej istocie mo
nofoniczny, gdyż wszystkie dialogujące ze sobą, autonomiczne na pozór 
głosy zostały w nim skrycie podporządkowane jednej i tej samej wizji 
świata, którą sceniczne wydarzenia reprezentująposłusznie, choć zwykle 
niepostrzeżenie dla odbiorcy uwiedzionego sceniczną iluzją. Zupełnie 
inaczej, zdaniem Bachtina, dzieje się w powieściowej epice. Nie tylko 
oddaje ona charakterystyczną dla rzeczywistego świata wielogłosowość, 

1 Por. M. B a c h t i n, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. M o d z e I e w· 
s k a, Warszawa 1970.
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lecz również wykazuje nieograniczoną niemal zdolność do włączania 
w swój obręb heteronomicznych materiałów czy głosów pochodzących 
z innych stylów, konwencji i mediów, w tym także fragmentów stricte 
dramatycznych, jak ma to miejsce w przypadku epizodu Circe. A jednak 
kanoniczna dramatyczność tego epizodu to jedynie złudzenie, wywołane 
naszym przyzwyczajeniem do rozpoznawania przynależności rodzajo
wej po określonym zapisie graficznym. Faktycznie, pod tym względem 
Joyce realizuje obowiązujące konwencje, gdyż kursywą odróżnia tak 
zwany tekst poboczny od głównego, na który składają się przytaczane 
in extenso wypowiedzi postaci o imionach zapisanych na centralnej osi 
strony. Sytuacja zmienia się nieco, gdy w efekcie uważniejszej lektury 
zdamy sobie sprawę z faktu, że autor Ulissesa do głosu dopuścił nie tyl
ko sceniczne postacie, które co najmniej od czasu oświecenia zwykliśmy 
traktować jako niezależne podmioty, nadające językową formę w swoich 
wypowiedziach uczuciom, myślom i intencjom. Pozwolił także mówić 
przedmiotom martwym, jak wachlarz czy gramofon, różnorakim zjawi
skom, jak nawoływania i pocałunki, czy też pojęciom abstrakcyjnym jak 
choćby grzechy przeszłości. Nie koniec na tym. Nawet jeśli didaskalia 
w Circe posługują się typowym dla rodzaju dramatycznego czasem te
raźniejszym, to w istocie pełnią w tym epizodzie podobną funkcję jak 
w powieści wypowiedzi narratora, tego absolutnego władcy opowiada
nego świata. Jak się zatem okazuje, XV epizod to wprawdzie fragment 
dramatyczny powieści Ulisses, jednak Joyce posługuje się w nim tech
nikami narracyjnymi w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące 
wówczas zasady i przyzwyczajenia odbiorcze.

Różnica między mimesis a diegesis na tym poziomie nie sprowadza 
się zatem do mniejszej lub większej dozy autorytamości wskazówek na 
temat budowy świata przedstawionego. Chodzi raczej o to, że didaskalia 
w klasycznym dramacie projektują świat sceniczny, respektując zazwy
czaj ograniczenia tego medium, jakim jest teatr. Natomiast w didaska
liach epizodu Circe Joyce z pełną świadomością projektuje świat, który 
jawnie wręcz sobie drwi z możliwości scenicznej realizacji. Owszem, 
detaliczne opisy charakterystycznych strojów Leopolda Blooma zwodzą 
czytelników swoją pozorną teatralnością, gdyż sposób prowadzenia ak
cji nie daje przecież grającemu go aktorowi żadnych szans na zmianę 
kostiumu. Równie trudne w scenicznej realizacji musiałyby okazać się 
te momenty, kiedy głos narratora w didaskaliach każę czytelnikowi - ni
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czym w filmowym zbliżeniu - zobaczyć ledwo najważniejszą w danym 
momencie część postaci (zwrócone do wewnątrz wielkie paluchy nóg, 
ogromne oko) czy śledzić kolejne etapy jej przemian od zwierzęcia do 
człowieka. Dyktat słowa manifestuje się zwłaszcza w tych chwilach, kie
dy didaskalia projektują nieoczekiwaną i jedynie chwilową zmianę płci 
postaci. Kilka razy dotyczy to samego Blooma, ale swoje apogeum osiąga 
w chwili arbitralnej zmiany końcówki imienia tęgiej burdelmamy Belli 
Cohen. Od momentu, kiedy jej imię zostaje zapisane jako Bello, bezdy
skusyjnie musi ona zmienić płeć i zacząć mówić barytonem, następnie 
zaś otrzymuje inne konieczne atrybuty męskości: czerwoną grdykę, duży 
wąs, góralskie onuce i tyrolski kapelusz. Te nagłe zmiany postaci sce
nicznych, ich charakterów i kostiumów, a także definiowanych za ich 
pośrednictwem sytuacji i miejsc akcji nadają całemu epizodowi Circe 
wyraźne znamiona sennej halucynacji. Joyce, który w efekcie ogromne
go podziwu dla Ibsena i jego dramaturgii nauczył się nawet norweskiego, 
wyraźnie przechodzi tutaj na stronę formy dramatycznej bliższej - jak 
sam pisał - „odwadze i histerycznej sile Strindberga”8, a zwłaszcza jego 
późnych sztuk onirycznych. Czyni tak zmuszony, jak się wydaje, przede 
wszystkim tematem swojej powieści, wykorzystującej mit Argonautów. 
Od chwili bowiem kiedy Bloom wchodzi na teren nocnego Dublina, jak 
kiedyś Ulisses wyszedł na brzeg wyspy czarodziejki Circe, która niemal 
odwiodła go od zamiaru powrotu na rzeczywistą Itakę, zwodząc jego 
zmysły iluzorycznym pozorem, Joyce nie miał wielkiego wyboru - mógł 
odwołać się jedynie do modelu teatralnej inscenizacji, by oddać szaleń
stwa wyobraźni akcentując swój brak respektu dla obowiązujących sce
nicznych konwencji przedstawieniowych.

’ Cyt. za: M. P u c h n e r, op. cit., s. 83.

Inaczej mówiąc, w powieści Ulisses Joyce zamierzenie przywołuje 
przyjęte i rozpoznawalne dla czytelnika konwencje dramatyczno-teatral- 
ńe, by tym efektywniej przedstawić to, co dzieje się w scenerii nocne
go miasta na pograniczu jawy i snu, na scenie tak zwanego theatrum 
mentis, gdzie dochodzi do spotkania Blooma i Stephena. Przyjęte zasa
dy formowania wskazówek natury technicznej w didaskaliach zastępuje 
on, wprowadzając auktorialny głos powieściowego narratora, który nie 
troszczy się wcale o zgodną z obowiązującymi konwencjami sceniczność 
projektowanej przez siebie wizji. Tym samym Joyce akcentuje fakt, że 
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wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mają wprawdzie miejsce 
na scenie, ale bardzo wyraźnie i intencjonalnie jest to nieskrępowana 
wymogami medium teatralnego scena wyobraźni. Temu samemu ce
lowi służą także parodystycznie negowane i ironicznie pastiszowane 
elementy rytuału mszy katolickiej oraz języka baletowych figur, rów
nie skonwencjonalizowanego i łatwego do identyfikacji w świadomie 
wprowadzonych przez autora deformacjach. I to być może tutaj szukać 
należy tego pierwszego śladu podobieństwa, które łączy teatralne świa
ty Joyce’a i Ionesco. Jak Joyce zderzał słowo i gest czy sytuację, tak 
Ionesco ośmieszał w swoich wczesnych dramatach bezsens i nonsens 
codziennych językowych rytuałów. Dzięki temu udawało mu się nie tyl
ko odsłonić groźną pustkę braku faktycznego porozumienia mimo po
zorów żywej konwersacji, lecz także ujawnić niebezpieczne labirynty 
podświadomości, jak miało to miejsce choćby we wczesnym, ale prawie 
w Polsce nieznanym dramacie Victimes du devoir (Ofiary obowiązku). 
Tym bardziej, że także Ionesco nie tyle krytycznie uderzał w język jako 
taki, ile z pomocą wybranych przez siebie zabiegów demaskował uciecz
ki swoich bohaterów w językowy frazes i towarzyski konwenans. Lecz 
dopiero w dwóch ostatnich dramatach - L'Homme aux valises (Człowiek 
z walizkami, 1975) i Voyages chez les morts (Podróże do umarłych, 1980) 
- Ionesco, niczym Joyce w epizodzie Circe, pokazał dosłowne wyprawy, 
wyprawy do nocnego miasta wspomnień i marzeń.

Zmuszony przez policjanta do podróży w głąb własnej pamięci 
Choubert, bohater Victimes du devoir, najpierw odgrywa pantomimicz- 
nie schodzenie w głąb własnej świadomości, aż potem niczym w teatral
nym cudzie rodem z Sześciu postaci w poszukiwaniu autora Pirandella 
niknie zupełnie z naszych oczu. W kolejnej sekwencji pojawia się z dru
giej strony sceny, na jakiejś niewielkiej estradzie czy scenie. Podczas 
gdy jego żona i Policjant zasiadają naprzeciwko na krzesłach niczym 
widzowie, Choubert kontynuuje, tym razem dosłownie na teatralnej sce
nie, swoje poszukiwania tego, co umknęło mu z pamięci. „II se donne en 
spectacle, tous les soirs”9 (Robi z siebie przedstawienie, każdego wieczo
ru) - komentuje Policjant, jakby miał na myśli tę szarą godzinę późnego 
popołudnia, kiedy każdy z nas oddaje się złożonym ze wspomnień i sen
nych rojeń wizjom na scenie własnego wewnętrznego teatru. Podczas 

9 E. I o n e s c o, Victimes du devoir, Paris 1954, s. 59.
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gdy Joyce troskliwie podtrzymywał iluzję nocnego Dublina jako miejsca 
sennych fantasmagorii w Circe, Ionesco nie tylko teatralizuje wędrówkę 
w głąb siebie Chouberta, lecz także jej kolejny etap wprost umieszcza na 
scenie teatru w teatrze. Trudno się zatem dziwić temu wyznaniu, które 
następnie sformułował on w jednym z wywiadów po napisaniu Głodu 
i pragnienia: „Mam zamiar kontynuować przez resztę życia ten dramat, 
rodzaj scenicznego dziennika intymnego”10. I co istotne, ten sceniczny 
dziennik intymny umieścił nie gdzie indziej niż na ujawnionej jako taka 
teatralnej scenie. Za każdym razem główny bohater powraca w późnych 
sztukach Ionesco do przeszłych miejsc i wypadków ze swego życia, pró
bując niczym Bloom w Ulissesie Joyce’a rozwiązać zagadkę swego losu. 
Za każdym też razem miejscem jego poszukiwań, niczym w przywołanej 
wyżej sekwencji Victimes du devoir, staje się teatralna scena, na której 
on dosłownie „robi z siebie przedstawienie”. Jakże bowiem inaczej na
zwać próby tak istotnych dla budowania własnej tożsamości powrotów 
w przeszłość porte parole autora niż teatrem wewnętrznym, theatrum 
mentis, skoro - jak pisał Ionesco w Présent passé Passé présent -

10 Cyt. za: G. L i s t a, Ionesco, Paris 1989, s. 108.
11 E. I o n e s c o, Présent passé Passé présent, Paris 1968, s. 280.

Naprawdę nie wiem, czy śnię czy wspominam, czy przeżyłem swoje ży
cie czy tylko je wymarzyłem. Tak wspomnienie, jak sen budzi we mnie 
poczucie nierealności, ulotności świata, złudny obraz na płynącej wodzie, 
kolorowy dym11.

Poczucie nierealności wspomnień i sennych rojeń nie tylko zatem 
kazało mu zobaczyć immanentną teatralność tego, co dzieje się w naszej 
głowie. Pozwalało także oddać na teatralnej scenie ten wewnętrzny te
atr z pomocą wszystkich dostępnych mu wówczas środków teatralnego 
wyrazu i konwencji przedstawieniowych. Podczas gdy Joyce, zachowu
jąc ramę Akcyjnego świata, ujawniał jego teatralność przez zamierzone 
i czytelne dla widzów deformacje rytuału mszy czy konwencji baletu, 
Ionesco już tego robić nie rnusiał. Wystarczyło przecież, by złamał pod
stawową zasadę iluzji świata przedstawionego i odsłonił teatralną scenę 
jako taką, jako scenę theatrum mentis.

Choć fantasmagoryczność akcji z pewnością nasila się w późnych 
sztukach Ionesco, to traktowanie sceny jako theatrum mentis nie jest 
w jego twórczości niczym szczególnym. Tę specyficzną cechę pisania 
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dla teatru zauważyć już w zasadzie można w jego wczesnej twórczo
ści. Choć przyjęło się sądzić, że francuski dramatopisarz rumuńskiego 
pochodzenia debiutował Łysą śpiewaczką, od której zwykliśmy dato
wać początek teatru absurdu, to już wcześniej, w okolicach 1948 roku, 
Ionesco napisał w Paryżu, choć jeszcze po rumuńsku, sztukę zatytułowa
ną Englezeste fara profesor (Angielski bez profesora). Można ten tekst 
z powodzeniem uznać za przymiarkę do skończonej w 1950 roku Łysej 
śpiewaczki. Nie sposób jednak nie odnotować istotnych różnic w koncep
cji przeprowadzenia akcji w obu tych sztukach, a zwłaszcza w sposobach 
proponowanego rozwiązania ostatniej sceny, które świadczą o istotnych 
przemianach rozumienia teatru i jego relacji z publicznością współcze
sną autorowi. W najbardziej ogólnych zarysach wydarzenia przedstawio
ne w rumuńskim tekście przypominają wizytę państwa Martin u Smithów 
w późniejszej Łysej śpiewaczce. Jednak mamy tu do czynienia z bar
dziej tradycyjnąparodiąbulwarowego teatru i typowych dlań konwencji. 
Widać to zwłaszcza w chwili, kiedy pękają bariery dobrego wychowania 
i spod masek przyzwoitych mieszczuchów w Englezeste fara profesor 
wyglądają nieskrępowane już niczym zwierzęce instynkty, a postacie 
grożą sobie nożem, obnażają zęby i na serio zabierają się do walki na 
pięści. W finale wszystko wraca pozornie do porządku, bo służąca Mary 
podała właśnie do stołu, a z głośników słychać niemiecką kolędę Oh, 
Tannenbaum. W didaskaliach autor każę wtedy czekać odpowiednio dłu
go na jednoznaczną reakcję publiczności sprowokowanej tym, co działo 
się wcześniej na scenie. Widzowie powinni wedrzeć się na scenę i zacząć 
systematycznie niszczyć dekoracje. Wtedy z czterech rogów sceny pad- 
ną strzały. Wejdzie dyrektor teatru i naliczy dwadzieścia trupów. Autor 
podziękuje mu wylewnie za obronę przed „tymi świniami” i obaj zwrócą 
się z apelem do widzów, by wrócili do siebie i już nigdy więcej nie pró
bowali przychodzić do teatru i przeszkadzać innym w ich zawodowej 
pracy. A następnie żandarmi z całą brutalnością wyprowadzą z teatru wi
dzów stawiających opór.

Nie da się ukryć, że finał Englezeste fara profesor zaczynający się 
reakcją sprowokowanych widzów i kończący interwencją sił porządko
wych, broniących praw teatru jako instytucji, pochodzi wprost z meta- 
teatralnej trylogii Pirandella. Dlatego bardzo istotna wydaje się forma, 
jaką przybiera on następnie w Łysej śpiewaczce. Tu zamiast oczekiwa
nia na działania sprowokowanej publiczności mamy cezurę wyciemnie
nia sceny. Kiedy zaś światło powraca, na scenie siedzą państwo Martin 
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i wypowiadają pierwsze kwestie państwa Smith. Akcja zatem wyraźnie 
się zapętla, a świat przedstawiony nabiera zdolności do nieskończonych 
repetycji, co - oczywiście - jak na dłoni demonstruje jego naturę arte
faktu, rzeczywistości tylko i wyłącznie teatralnej. Teatralność scenicz
nego świata nie powinna wszakże wykluczyć kognitywnej aktywności 
widzów. Dlatego autor każdorazowo musi odwołać się do pewnych 
analogicznych warunków definiujących kondycję widzów i scenicznych 
postaci jako tych, którzy w określonej perspektywie oglądają wydarze
nia na teatralnej scenie, jak ma to miejsce właśnie w Łysej śpiewaczce, 
Krzesłach czy innych sztukach Ionesco.

Dlatego, jak mi się wydaje na podstawie przywołanych dotąd przykła
dów, dramat absurdu w swoim antyteatralnym geście różni się w istotny 
sposób od sztuk modernistów. A ta różnica wiąże się przede wszystkim 
z właściwym mu typem metateatralności. Charakterystyczna dla teatru 
absurdu metateatralność nie przypomina pod żadnym względem najbar
dziej klasycznych rozwiązań, znanych choćby ze wspomnianej już me- 
tateatralnej trylogii Luigiego Pirandella. Polega ona przecież w znacznej 
mierze na wspomnianym już wykorzystaniu scenicznych konwencji do 
budowy takiego świata przedstawionego, który żadną miarą nie chce na
śladować ludzi w działaniu, lecz staje się metaforą życiowych sytuacji, 
metaforą złożoną ze znaków prymamie przez widzów/czytelników roz
poznawanych jako teatralne. W dramacie absurdu didaskalia ponownie 
stają się tym miejscem, gdzie autor zajmuje się technicznymi możliwo
ściami teatralnej machiny oraz opisuje zachowania postaci jako gesty 
o określonym semantycznym i ekspresywnym znaczeniu. Nie stara się 
jednak dać przepisu na skuteczne wywołanie iluzji życia na scenie; piszę 
raczej scenariusz jawnie teatralnego widowiska, gdyż w żadnej mierze 
nie opisuje pozateatralnego świata, lecz - projektuje teatralne przed
stawienie. Tę różnicę, a zarazem swoistość metateatralnych rozwiązań 
absurdystów nie tak trudno właściwie schwytać na gorącym uczynku. 
Wystarczy przyjrzeć się początkom teatralnym Becketta i Ionesco, któ
rzy w swoich debiutanckich sztukach - Eleutheria i Englezeste fara pro
fesor - wyraźnie inspirują się jeszcze typowymi rozwiązaniami rodem 
z trylogii metateatralnej Pirandella12, a następnie porównać ich późne 

12 Takie obszerne porównanie można znaleźć w poświęconych twórczości Becketta 
i Ionesco rozdziałach mojej monografii Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie 
francuskim XX wieku (Kraków 2002).
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sztuki z analogicznymi pod względem proponowanych rozwiązań utwo
rami modernistów, jak próbowałam to już zrobić w odniesieniu do twór
czości Joyce’a i Ionesco.

Jak wyraźnie widać, non serviam wypowiedziane przez dramat te
atrowi nieco wcześniej niż miała miejsce celebrowana przez twórców 
Wielkiej Reformy reteatralizacja teatru, kieruje się głównie przeciwko 
temu elementowi sztuki teatralnej, który gdzieś od czasu oświecenia sta
nowi najlepszą gwarancję wiarygodności scenicznych działań jako obra
zu życia, czyli przeciwko aktorowi z jego konkretnym ciałem; przeciwko 
powszedniości czy schematyczności gestów, które niejednokrotnie za
pisane w poetyckim słowie przesłanie dramatu sprowadzają do rzeczy 
materialnych i przyziemnych, miast ukazać symbolistyczne au delà czy 
wznieść się na poziom abstrakcji i magicznej siły rytuału. Dość przy
pomnieć w tym miejscu, że wielu modernistów chciało aktora zastąpić 
tancerzem. „Jak można tancerza oddzielić od tańca?” - pytał retorycznie 
Yeats, wyrażając w ten sposób samą istotę problemu: w przypadku tan
cerza trudno zobaczyć na scenie raz fikcyjną postać, a raz wykonawcę 
z krwi i kości. Taniec eliminuje przecież tak niekorzystną w teatrze dra
matycznym podwójność między ciałem realnym (fenomenalnym) a nad
budowującym się nad nim ciałem semiotycznym, fikcyjnym. Jednak 
inaczej niż bardziej nam współcześni twórcy teatru postdramatycznego, 
moderniści nie chcieli wcale oglądać na scenie realnych ciał, uwiarygod
nionych widokiem i zapachem potu, deformacją przekraczającą przyjęte 
normy estetyczne. Celem antyteatralnie nastawionych modernistów było 
raczej stworzenie na scenie prawdziwego artefaktu, czyli zamiana mate
rialnego i w swej materialności kapryśnego, niepokornego wobec formy 
estetycznej ciała aktora z pomocą narzuconej mu z zewnątrz dyscypliny 
w rodzaj marionety czy mechanizmu wykonującego tylko i wyłącznie 
niezbędne, znaczące gesty. Oczywiście, ich zamiary przypominają pod
stawowe tezy Edwarda Gordona Craiga z jego manifestu O sztuce teatru. 
Craig jednak znakomitą część winy za naturalizm i artystyczną niedo
skonałość teatru przerzucał właśnie na dramatopisarzy, którzy swoimi 
tekstami uwodzą egotycznych, zakochanych w sobie aktorów, by ci z ży
ciową swadą prezentowali wypowiedzi, które kto inny włożył im w usta. 
Dlatego też autor O sztuce teatru chciał naturalizmowi współczesnych 
mu scen skutecznie przeciwdziałać, eliminując z nich całkowicie literac
ki tekst. Tymczasem jednym ze stosowanych przez modernistów anty- 
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mimetycznych rozwiązań było zapobieganie bezpośredniości scenicznej 
iluzji przez sztuczne oddzielenie wypowiadanego słowa od towarzyszą
cego mu zazwyczaj i uwiarygodniającego go tym samym życiowo ge
stu. Pożądany efekt uzyskiwali przy tym często dzieląc na wzór teatrów 
Wschodu projektowaną w didaskaliach scenę na przestrzeń narracyjne
go czy komentującego słowa oraz przestrzeń naśladowczego gestu, jak 
robił to choćby Yeats w swoich Sztukach dla tancerzy. Inną odmianę 
tego samego rozwiązania odnaleźć można w późniejszych propozycjach 
Brechta, by wprowadzić na scenie komentujące akcję napisy.

Czytelne echa tych i podobnych propozycji zapośredniczenia sce
nicznego mimesis - pełniących już nieco inne funkcje - z łatwością 
znaleźć można w pierwszej napisanej po francusku końcem lat czter
dziestych sztuce Becketta Eleutheria, wydanej dopiero po jego śmierci. 
Autor w didaskaliach wyraźnie życzy sobie, by scena została podzie
lona na dwie nieproporcjonalne części: mieszczański salon w domu 
Victora oraz zajmujący aż trzy czwarte całej przestrzeni jego nędzny 
pokój w hotelu. W pierwszym akcie utrzymana w groteskowym stylu 
akcja rozgrywa się w salonie i urozmaicają ją awangardowe gry z pu
blicznością. Tymczasem Victor bez słowa chodzi po pokoju dla zabicia 
czasu, wygląda przez okno lub gapi się na widzów. W drugim akcie na 
odwrót: pusty jest salon w domu rodziców. Wchodzi doń służący, by za
palić lampę, potem przez chwilę Victor siedzi nieruchomo w fotelu ojca. 
Natomiast akcja przenosi się do hotelowego pokoju. W trzecim, ostatnim 
akcie Eleutherii na scenie pozostaje tylko ten pokój, ale akcja i jej sen
sy stanowią konsekwencję przeciwstawionego sobie dotychczas także 
wizualnie mieszczańskiego życia i kontestacji Victora. Jak więc widać, 
Beckettowi nie idzie o demontaż obowiązującego mimesis poprzez od
dzielenie i zderzenie ze sobą słowa i gestu, groteskowo czy absurdalnie 
przerysowanych działań i działań „zerowych”, pozornie zupełnie niezna- 
czących. Jego celem staje się raczej zestawienie w jednej ramie prosce
niowej dwóch rzeczywistości zbudowanych wedle nieco innych zasad. 
Skutecznie niszczy to iluzję każdej z nich, gdyż nolens volens obnaża 
teatralność tak jednej, jak drugiej. Moderniści starali się przeciwdziałać 
brakowi zapośredniczenia scenicznej akcji, negatywnie wpływającemu 
na jej artystyczną formę, osadzając postaci i ich interakcje w perspek
tywie komentującego słowa didaskaliów. Beckett tymczasem znajduje 
lepsze bodaj rozwiązanie z punktu widzenia teatralnej praktyki. Nie tyle 
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przecież zderza mimesis z diegesis, domagając się od teatru wprowadze
nia na scenie komentatora czy narratora, głosu z offu lub komentujących 
napisów, ile zestawia ze sobą dwa rodzaje mimesis, by wzajem się ko
mentowały, służąc sobie jednocześnie za niszczący bezpośredniość każ
dego z nich pryzmat. W kolejnych sztukach, poczynając od Czekając na 
Godota, Beckett zrezygnował z tego nazbyt prostego w swej wymowie 
podziału sceny na dwie przestrzenie pozostające ze sobą w znaczenio
wej i stylistycznej opozycji, by w zamian zbudować specyficzny dla sie
bie świat, wzorując go na modelu percepcji typowym dla tradycyjnego 
teatru.

Ponieważ sceniczna iluzja nadbudowuje się w tradycyjnym teatrze 
na realnych ciałach, przedmiotach i działaniach, to typowa dlań percep
cja stanowi de facto nieustanną oscylację między światem przedstawio
nym i światem przedstawiającym; między fikcyjną postacią i grającym 
ją aktorem; między tym, co znaczone i tym, co znaczące. Ta właśnie 
oscylacja stanowi podstawę świata sztuk Becketta. Tyleż przedstawiają 
one fikcyjny świat, co teatralną scenę, na której ten fikcyjny świat zosta
je powołany do chwilowego istnienia. Dlatego Didi i Gogo w Czekając 
na Godota jednocześnie znajdują się na pustej drodze i mogą korzy
stać z mieszczącej się w kulisach teatru toalety, zaś opuszczenie świata 
przedstawionego skutecznie uniemożliwia im teatralny horyzont; dla
tego Clov w Końcówce, patrząc przez lunetę, widzi jednocześnie sza
ry, wymarły świat oraz tłum siedzących w krzesłach widzów; dlatego 
Winnie w Radosnych dniach ze spokojem patrzy na płonącą parasolkę, 
gdyż ma absolutną pewność, że następnego dnia odnajdzie ją w niena
ruszonym stanie. Przecież teatralne rekwizyty, jak rękopisy w Mistrzu 
i Małgorzacie Bułhakowa, nie płoną nigdy. To już nie diegesis typowe 
dla tekstów antyteatralnie nastawionych modernistów i gwarantujące ich 
organiczność broni sztuk Becketta przed bezpośredniością scenicznego 
mimesis, lecz jego miejsce zajmuje odpowiednio zastosowany montaż, 
montaż umiejętnie rozdzielonych elementów zaczerpniętych z codzien
nej teatralnej praktyki i służących zwykle do wywoływania iluzji świa
ta przedstawionego. Beckett postępuje niczym Marcel Duchamp, który 
z szeregu podobnych do siebie przedmiotów codziennego użytku wy
brał jeden pisuar, by nadać mu nazwę Fontanna i tym sposobem zmienić 
w artefakt. Autor Czekając na Godota wybiera i zestawia ze sobą sce
niczne konwencje i rozwiązania w coś, co mogłoby stanowić wiarygod
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ny obraz życia, gdyby nie ujawniona za sprawą zastosowanego montażu 
sztuczność każdego z elementów składowych.

Dotąd rozwiązania metateatralne, z figurą teatru w teatrze na czele, 
zwiększać miały wiarygodność fikcyjnego świata. Dzieje się tak choćby 
w trylogii metateatralnej Pirandella, gdzie włączone w obręb scenicz
nej akcji fragmenty pozornie rzeczywistych wydarzeń mają za zadanie 
uwierzytelnić metateatralną sytuację sceniczną i wciągnąć odbiorców 
w obręb fikcyjnego świata. Podobnie w przypadku teatralnej próby, która 
rozpoczyna Sześć postaci w poszukiwaniu autora, jak też dyskusji zwy
kłych widzów i teatralnych krytyków we foyer podczas przerwy w Każdy 
na swój sposób. Tymczasem u Becketta dzieje się na odwrót: to przecież 
jawna, wystawiona na pokaz teatralność wszystkich elementów i pozio
mów świata de facto sprawia, że powstaje rzecz godna oglądania; po
wstaje metafora życia jako teatru pokazana nie tylko na teatralnej scenie, 
lecz także przy użyciu właściwych teatrowi i jako takie wykorzystanych 
środków wyrazu.

Trudno się zatem dziwić, że sztuki Becketta nie są mimetyczne czy 
referencyjne w tradycyjnym sensie. Nic, co dzieje się na scenie, nie od
syła przecież wprost do pozateatralnej rzeczywistości, ale w pierwszej 
kolejności do repertuaru teatralnych konwencji i kodów. Widoczne jak 
na dłoni staje się medium, dzięki któremu oglądamy na scenie posta
cie i ich interakcje. Moderniści tematyzowali w didaskaliach teatralną 
machinę. Beckett w gruncie rzeczy ich demonstracyjne diegesis zastę
puje deiksą, gestem ostentacyjnego wskazania tej machiny i zasad jej 
działania, wystawienia jej na pokaz. Widać to wyraźnie w chwili, kiedy 
mityczny projekt Le Livre Mallarmé’ego porówna się z Impromptu Ohio 
Becketta.

Nad projektem Le Livre Mallarmé pracował właściwie przez całe 
życie i nigdy go nie dokończył. Pozostało ponad 200 luźnych stron ma
tematycznych kalkulacji, rozrysowanych i skomentowanych schematów 
oraz niewielkich fragmentów dramatycznych. Trudno na ich podstawie 
wywnioskować coś pewnego na temat akcji czy ważniejszych wątków 
planowanej sztuki. Klarownie rysuje się jednak teatralny kształt, jaki 
Mallarmé chciał nadać swemu dziełu; teatralny kształt wyraźnie wska
zujący na radykalny charakter jego projektu nowego teatru. Niczym 
późniejsi kontestatorzy w latach sześćdziesiątych Mallarmé w Le Livre 
planuje opuszczenie teatralnego budynku, by akcję umieścić w swojej 
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prywatnej bibliotece, gdzie gesty i sprzęty zyskają specjalny status ar
tefaktu dzięki pieczołowitości wykonania i precyzji ustawienia. Oprócz 
biurka i stojącej na nim lampy, w bibliotece znaleźć się winien specjalny, 
na tę okazje zaprojektowany mebel, rodzaj wielkiej szafy z za każdym 
razem matematycznie wyliczoną liczbą okrągłych otworów, w których 
znajdują się zapisane kartki tytułowej Księgi. Każde przedstawienie skła
dać się winno z dwóch aktów lektury. Czytający wchodzi do biblioteki 
i, celebrując w określony przez autora sposób każdy swój ruch, w usta
lonym z góry porządku bierze kartkę po kartce, pokazuje widzom, gło
śno odczytuje i wychodzi. Kiedy powraca, wszystko się powtarza, choć 
tym razem zmienia się kolejność pokazywanych i odczytywanych stron. 
Oczywiście, ceremonialnie zaprezentowana scena ponowionej lektury 
tego samego, choć w innej kolejności niewiele ma wspólnego z typo
wym teatralnym mimesis. Jest raczej podniesioną do poziomu rytuału 
sytuacją zwykłej, głośnej lektury. Dlatego aktora zastępuje tu mistrz ce
remonii, którego Mallarmé nazywa operateur (operator). Niemal w do
słownym sensie nadzoruje on działanie teatralnej maszynerii, która teraz 
staje się prawdziwym dziełem sztuki dzięki matematycznej i niezależnej 
od nikogo precyzji i logice.

Nie sposób nazwać Impromptu Ohio Becketta inaczej niż wariacją 
na teatralną formę Le Livre Mallarmé’ego. Tu również mamy do czynie
nia z lekturą na głos książki jako jedynym przedstawianym nam działa
niem. Akcja rozgrywa się jednakże na tradycyjnej teatralnej scenie, choć 
oglądamy na niej nie tylko tego, który czyta, ale również tego, który 
słucha. Obaj siedzą niczym swoje wzajemne lustrzane odbicia w ści
śle zaplanowanym układzie przy jasno oświetlonym stole, podczas gdy 
reszta sceny pudełkowej tonie w ciemności. Kiedy słuchający uderza 
ręką w stół, czytający zatrzymuje się na chwilę i powtarza odczytany 
właśnie fragment opowieści, która w klasycznej figurze mise en abyme 
powtarza tę sytuację, którą właśnie oglądamy na scenie. W tym powtó
rzeniu, zwielokrotnieniu odbić wyczerpuje się wszakże jej sens. Niczym 
mityczny Narcyz teatr staje się godnym tego miana artefaktem w chwili, 
kiedy sam siebie powiela i cytuje, kiedy - inaczej mówiąc - po wielekroć 
staje się własnym symulakrum. W ten sposób realizuje rozmaicie i przy 
różnych okazjach formułowany postulat Becketta, by tyleż z etycznych, 
co estetycznych względów sztuka ograniczała się do przedstawiania 
wyłącznie warunków tego, że wszystkie próby przedstawienia czego
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kolwiek muszą spełznąć na niczym. Nie koniec na tym. Przeniesienie 
sytuacji głośnej lektury na tradycyjną scenę i umieszczenie na niej rów
nież postaci słuchacza włącza w kontredans lustrzanych odbić także każ
dorazowych widzów tego przedstawienia. Po raz kolejny zatem - choć 
tym razem nie tyle na poziomie samej konstrukcji świata przedstawio
nego, co raczej kontaktu między sceną a widownią - widać wyraźnie, że 
u samych podstaw dramaturgii Becketta, podobnie jak Ionesco i pozo
stałych absurdystów, znajduje się model tradycyjnej teatralnej recepcji 
jako wzór dla scenicznego świata. Dzięki temu udawało się im ocalić 
to, co od lat pięćdziesiątych okazywało się nie tylko w teatrze coraz bar
dziej problematyczne, a stanowiło przecież samą podstawę tradycyjnego 
procesu projekcji i identyfikacji - wspólnotę doświadczenia fikcyjnych 
postaci i odbiorców. W sztukach teatru absurdu wszakże nie tyle widzo
wie odnajdują się w przeżyciach scenicznych bohaterów, ile sceniczni 
bohaterowie zostają umieszczeni w sytuacji widzów na teatralnej scenie; 
zostają tam umieszczeni właśnie po to, by widzowie stali się świadomi 
mechanizmów doświadczenia estetycznego, które stało się ich udziałem, 
oraz własnych kognitywnych procesów.

W teatrze absurdu oczekiwany tradycyjnie od dzieła sztuki komu
nikat na temat rzeczywistości zostaje zastąpiony milczącym labiryntem 
zwielokrotnionych odbić, czyli wariacją medium na swój własny temat. 
Wariacją tematyzujacą zarazem specyficzną sytuację odbiorcy, istotę 
jego procesów percepcyjnych i ich uwarunkowań. Takie postawienie 
sprawy pozwala nie tylko wskazać i opisać swoistość metateatralnych 
rozwiązań w teatrze absurdu, ale także zweryfikować jego zwyczajowe 
miejsce w przemianach teatru i dramatu ubiegłego wieku. W propono
wanej tu lekturze absurdyści okazują się nie tyle radykalnie zrywającymi 
z dotychczasowymi modelami pisania dla teatru twórcami antysztuk, ile 
raczej spadkobiercami takich nastawionych antyteatralnie modernistycz
nych dramatopisarzy jak Mallarmé, Yeats czy Joyce. Stawką takiej lek
tury jest przecież nie tylko prosta weryfikacja ustalonych linii rozwoju 
form współczesnego dramatu i odszukanie innych, nieuznawanych dotąd 
ojców teatru absurdu. Ponowne odczytanie kanonicznych dzieł Becketta 
czy Ionesco w proponowanej tu perspektywie pozwala w nieco innym 
świetle uchwycić istotę zabiegów tematyzujących funkcjonowanie ma
szynerii teatralnej i rolę samych widzów angażowanych do specyficz
nych, mających miejsce tu i teraz doświadczeń. Pozwala to unaocznić 
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ciągłość między eksperymentami autorów tekstów dla teatru przełomu 
XIX i XX wieku oraz zupełnie nowoczesnymi kierunkami w teatrze 
i w innych sztukach performatywnych, które demonstracyjnie negują 
podstawowe konwencje sceniczne. Pisany teatrem dramat modernistów, 
stawiający w centrum estetyczne doświadczenie teatralne, wiedzie prze
cież wprost do tych nurtów współczesnego teatru, które posługują się 
nowoczesną technologią, by dzięki wykorzystaniu nowych mediów 
i ich rejestrowanych wcześniej czy wprost na scenie wirtualnych ob
razów świata problematyzować i zapośredniczać teatralne mimesis. Tu 
wszakże typowe jeszcze dla teatru absurdu doświadczenie, nadal od
bywające się na mocy mechanizmu projekcji i identyfikacji, zastępuje 
konkretne, mające miejsce „tu i teraz” doświadczenie percepcyjne wi
dza, co tak dobitnie uwypukliła Deborah Warner w swojej przywołanej 
na początku moich rozważań inscenizacji Kroków. W rezultacie to nie 
teatr wchodzi w życie widza, jak wymarzył to sobie Mallarmé, kiedy 
umieścił akcję Le Livre we własnej bibliotece. To widz przychodzi do 
teatru po doświadczenia odczuwane przezeń jako niekwestionowalnie 
rzeczywiste. Teatr absurdu jest ze swojej istoty metateatralny, bowiem 
prezentuje sam siebie jako ustalony konwencją repertuar środków wyra
zu do przedstawiania opowieści o ludzkim życiu jako metafory dosłow
nie teatralnej. Znajduje się zatem dosłownie wpół drogi między dra
matem modernistów kontestujących współczesny im teatr a kierunkami 
zapoczątkowanymi przez happenerów i performerów gdzieś w połowie 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i kontynuowanymi dziś w teatrze 
multimedialnym i w sztuce instalacji.
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