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IONESCO CO~TR.l IONESCO 

ALTER-EGO. Proszę mi powiedzieć, jaki jest temat pańskiej ostat
niej sztuki. 

1EGO Nie! To nieciekawe. Zresztą trudno jest opowiedzieć 
sztukę. Sztuka jest grą, temat stanowi tylko pre
tekst, a tekst to partytura. 

ALTER-EGO. Niechże pan jednak coś powie! 

EGO. Mogę panu tylko tyle powiedzieć, że NOSOROŻEC 
jest tytułem mojej sztuki NOSOROŻEC. W sztuce 
NOSOROŻEC mowa jest o wielu nosorożcach ; jedne 
z nich charakteryzuje „Dwurożność" inne „Jedno
rożność" ; ponadto rzekłbym, że mogą się zdarzyć 

pewne zmiany psychiczne i biologiczne, które 
wstrząsaf ą ... 

ALTER-EGO. Pan zanudzi publiczność! 

EGO. Pan sobie nie wyobraża chyba, że chcę ją. bawić. Mój 
teatr jest teatrem dydaktycznym. 

ALTER-EGO. Zdumiewające. Czy nie był pan niedawno jeszcze 
wrogiem numer jeden teatru dydaktycznego? 
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EGO. Nle mo~na \lp!'ii. wlać dydaktyzmu w teatrze, kiedy 
się jest ignoran tem. J eszcze przed kilku miesiącam i 

byłem ignorantem , przynajmniej w pewnych spra~ 

wach. Ale zabrałem się do pracy. Teatr , zup ełnie jak 
Pan Bóg, Diabeł , p an Sartre i Pic de la Mirandola, 
wiem w szystko„. wszystko„ . wszystko„. i wiele jesz
cze innych rzeczy. Tylko taka wiedza pozwala stwo
rzyć teatr żądający od widza, żeby utożsamił się 

z bohaterami dram atu, teatr, który domaga s ię 

brania udziału. Teatr anty-mieszczański jest teat 
rem, który przekreśla udział . Publiczność mieszczal'l 
ska włącza się w spektakl ; publiczność nie miesz
czal'lska, publiczność ludowa m a inną umysłowość: 

pomiędzy nią, a bohaterami sztuki istnieje dys tans. 
Odcina się od przedstaw ienia, żeby m óc je zobaczyć 
z całą j asnością i osądzić („. ) Aż do naszych czasów 
sztuki pisali zawsze mieszczanie i dla mieszczan („.) 
J eszcze w czasach Szekspira poczciwi ludzie „brali 
udział " w spektaklu: śmiali się i płakali w sposób 
zdecydowanie mieszczal'lski. To samo w średniowie 

czu (.„ ) sławna katarsis również zakłada utożsa

mienie się z akcją i postaciami tragedii, .inaczej nie 
nastąpiłoby oczyszczenie: ale wiemy przecież , że 

Grecy byli również mieszczanami („ .) Teatr ludów 
prymitywnych, teatr egipski to także ·impreza t ego 
rodzaju. Cała prehistoria była więc mieszczal'lska! 

ALTER-EGO. Myślę, że dość ryzykowne jest twierdzenie j akoby 
mieszczuch przychodził z tak dalek a„. jest on pro
duktem Rewolucji Francuskiej , cywilizacji przemy
słowej, k apitalizmu. Każdy u czel'l p anu to powie. 
Czy może pan twierdzić n a przykład„. 

EG O. Twierdzę, że sam Abraham był mieszczuchem . Czy 
nie zajmował si ę hodowlą jagni ąt? Mus iał więc mieć 

swoje fabryki tekstylne. 

ALTER-EGO. Łaj dak! 

EGO. 
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żeby wrócić do mego NOSOROŻCA, chciałbym pa
nu powiedz ieć, że potrafiłem uniknąć tego, co n azy
wam braniem udziału. W istocie, wszyscy bohatero
wie mojej sztuki, prócz jednego, zamieniają się w 

Oczach widzów (jest to bowiem dzieło rea1istyczne) 
w zwierzęta, w nosorożców. Mam nadzieję, że w ten 
sposób wzbudzę niesmak w publicznośc i. Nic bowiem 
1doskonalej nie dzieli jak niesmak. 

ALTER- EGO. P owiada pan, że w pal'lskiej sztuce tylko jedna po
stać nie ulega zmianie. 

EGO. Rzeczywiśc ie, nie zostaje nosorożcem. 

ALTER-EGO. Mam więc sądzić, ż e widzowie nie powinni się utoż
samiać z b oh a ter em, który pozostaje człowiekiem? 

EGO. Przeciwnie. Muszą koniecznie się z nim utożsamiać. 

• 
ALTE.R-EGO. W takim razie p an także popada w grzech indenty-

EGO. 

fikacji. 

To prawda ... ale ponieważ w grę wchodzi równ ież 

ni ebranie udziału , możemy uważać, że sztuka stano
wi syntezę teatru mieszczal'lskiego i antymieszczai1-
skiego dzięki właściwemu mi talentowi dydaktycz
n emu. 

ALTER-EGO. P an mówi głupstwa, kochany panie. 

EGO. Wiem. Ale nie jestem jedyny ! 

Szkice kostiumów Jan Banucha 



Nie jest chyba przypadkiem, że nowa sztuka Ionesco ujrza"ła po 
raz pierwszy światło rampy na scenie niemieckiej i została zapre
zentowana niemieckiej publiczności szczególnie do tego powołanej. 

Utwór ten, składający się z czterech obrazów pokazuje w jaki spc
sób człowiek staj e się nazistą , mówiąc zaś prościej - w jaki spo
sób zbiorowy obłęd niepostrzeżenie wdziera się w codzienność i pro
wincjonalną nudę życia ... 

Znawcy teatru absurdalnego spotykają tu autora znanego, a za
razem nieznanego, znanego przede wszystkim w pierwszym obrazie, 
obfitującym vv nieporozumienia codziennego banału , kiedy jedna!; 
zjawia się nosorożec rzecz staje się diabelnie poważna , a autor jed
noaktowych absurdalnych skeczów przekształca się w mistrza wiel
k iej formy dramatycznej ... 

Głupota i brutalność stapiają się w jedno, przerażenie j est ko
m iczne, a komizm przerażający. Satyryczna gra święci okrutny 
triumf, ponieważ odsłania, więcej prawdy niż kazualne wy
j :iśnienia. 

• 
Karl Korn. Frankfurter Allgemeine Zeitung (3. XI. 58) 

Co się właściwie stało? Czyżby Ionesco podał tym razem publicz
ności lżejszą strawę? Czyżby jego sztuka bawiła mieszczucha? Nie. 
Ta przypowieść , prawdziwa niestety w przeszłości, obecnie i w naj
bliższej przyszłości to farsa apokaliptyczna, któr a w obronie śmie
chu jaki wzbudza wyraźnie siej e grozę, która stanowi obrażając e 

odbicie totalnej nieludzkości„. 

Widz nie czuje się dotknięty ... woła „brawo"! bo sądzi że epide
mia, która w istocie trwa jeszcze, została przezwyciężona . 

c. H. Bachmann. Die Kultur 
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Trzeba być rozsądnym. Trzeba znaleźć modus vivendi. Trzeba 
s ię z nimi porozumieć; ... musimy spróbować - wniknąć w ich psy-
chologi..;, nauczyć się ich języka . - Daisy 

Jeśli nasi liderzy i współobywatele myślą tak samo, nigdy n :e 
zdecydują się na dz"a13r ie. 

Czuję się odpowiedzialny, solidarny ze wszystkimi, nie umiem 
być obojętny ... Zło trzeba tępić u korzeni. - Berenger 

Natura ma swoje prawa. Etyka jest przeciwna naturze. 
Trzeba to zburzyć - trzeba od nowa zbudować podstawy nowC!go 

życia. 

Trzeba wrócić do uczciwości pierwotnej, zasadniczej. 
Humanizm jest przestarzały. Jafl 

Moralność narodowa jest moralnością szorstką i twardą . 

Natura przeznaczyła ludzi i społeczeństwa do wzajemnego uzu
p ełniania się. Wypełniając wydane jej nakazy czyni cna z jednych 
narzędzia drugich, z obojga narzędzia własne. Naród jest spokcz
n cścią nierównych . 

P arlamentaryzm jest kłamstwem ... Demokracja jest kłamstwe ,n .. . 
Socjalizm jest kłamstwem... Międzynarodowość socjalizmu jest 
kłamstwem ... 

Największą ze wszystkich sił jest w państwie władza. Siła wew
nątrz i wolność działania na zewnątrz. 

Emico Corradini : Jedność i ·potęga narodów 

(L'Unita e Ja Potenza de lle Naz ioni) - 1937 

Pcdstawą bytu ludzkości jest nie państwo , lecz naród, który jest 
do tego zdolny. 

Pa!istwo jest jedynie środkiem dla osiągnięcia celu '. utrzymania 
i i..:mccnienia fizycznej i psychicznej wspólnoty ludzi jednej rasy·. 
W ten sposób możliwy jest wolny rozwój wszystkich ukrytych w tej 
ras:e si ł. 

Pai1stwa, które nie służą temu celowj są tworami poronionymi, 
cp H 1ymi na zasadniczym błędzie. 

Ta k więc najwyższym celem państwa jest troska o utwierdzenie 
:·asowych praelementów. 

Adolf Hitler. Me i n I<an:,;f. - 1940 

Idca prawa rasowego jest moralną stroną prawa natury w jego 
istocie. 

Na ród, 
w swo 'm 

który nie opiera się na prawie natury, nic opiera się 

bycie na prawie moralnym. 

A 'frecl Rosenberg. Der Mythus des 20 Jahrlwnclert s. - JC3]. 
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Jacques Noel Nosorożec (dekor acje) 

„Byłam pewna że autor wygrał... a jego własna specyficzn a pu
bliczność przebaczyła mu, że wypowiada się jasno. 

Co do zwykłej publiczności, szczerze się bawiła t a sz tuką zdecy
dowanie antyhitlerowską. Jakież było moje osłupienie w cbec p ·crw .. 
szych artykułów po premierze! 

Czy byłam ślepa? A moźe ostra choroba „nosorożcośc i" ogJrnę

ła krytykę lewicową? ... Może nosorożec zaraził moich kolegów -
mężczyzn? Oto podnoszą się, jak jeden nosorożec, przeciw sztuc::-, 
oceniając j ą z punktu widzenia nosorożczego . Zap 2wnc dl'.ltego, by 
s·ę nie znaleźć poza zespołem wyrafinowanych zn awców nosoro ż:

ców? Niektórzy na wet idą tak dalek o, że żle rozumiejąc satyn; an 
tyhitlerowską, r e z poznają tu samych siebie ... 

Oto rzeczywiście szczyt zręczności tak sobie sam em u strzelać 

w plecy ! Albo jestem ślepa, albo z wszelką pewnością nikt n ic m o-
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że się pomylić co do sensu t ej sztuki. Wszystko t u j es t wyraźne: 
sz::ro- zielony k olor skóry nosorożców, muzyka k onkr etna , w k tórej 
s;ę kon kretnie słyszy słowa niemieckie, ów ogromny, t u i tam się 

rozlegający, stuk butów ! P ostacie przeobrażaj ące się w nosorożce 

przyjmują nie tylko aspek t zwierzęcy, ale i ideologię hitlerowską, 

wnz z powrotem do na tury, „instynktem", siłą brutalną ... Ach jak 

żebym chciała zobaczyć, j ak reag uje na tę sztukę p Ltbliczność lu

d ~wa, k tóra n ie m yli r zeczy zgoła różnych ... 

T rzeba zdumiewającego wysiłku , by przypuszczać tu j akieś inne 

„anty" p rócz tego, jakie się dodaje do r zeczownika „faszyzm". 

Nie znam Ionesco osobiście i być może, iż pryw atn ie j es t j akimś 

t a m sobie „anty", ale ja ocenia m go za to, co on wyraża publicznie, 
w tym Nosorożcu , wybilnc j sztuce, z kct żdego p unkt u wtdzenict" . 

Elsa Triolet. Iclźcie zobaczyć „Nosorożc:i' ' 

Les Lettres fran~aiscs 3. IV. 1960 

Przedst<l wicn ie paryskie Nosorożca w karyka turze Garcia 
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Pa niusia 

Sklepikarka 

Jan . 

Berenger 

Kelnerka 

Sklep ikarz 

Starszy pan . 

Logik 

Właściciel knajpy 

Daisy 

Pan Motylek 

Du dard 

Botard 

Pani Wołowina . 

Strażak . 

Staruszek 

Zona staruszka 

(Le Rhinoceros) 

sztuka w 3 aktach 

przekład Adam Tarn 

Anna Chodakow ska 

Zofia Czerwi1islrn 

. . Zclzisław Maklak iew icz 

j Zygmunt Hiibner 

· ) Bogumił K obiela 

Elżb eta Kępińska-Kowalska 

Eugeniusz Lotar 

. Antoni Bi licza.k 

Tadeu sz Wojtych 

Mieczysław Naw rocki 

Krystyna Łubieńska 

. Antoni Fuzakowski 

Tadeusz Rosi1iski 

Bohdan Wróblewski 

Witolda Czern iawska 

Ludwik D zien1ewicz 

W /acl y slaw Kie szczy ński 

Hanna Mioclu szewska 

Kilka głów nosorożców * * * 
Scenografi a : Reżyseria : 

JAN BANUCHA ZYGMUNT HUBNER 

Nagranie muzyki: 
S tudio Eksperymentalne Polskiego Radia w Wa rszawie 

Muzyka: 
WŁODZIMIERZ KOTOŃSKI 
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Szkice k ostiumów Jan B Jnucha 

Ionesco o teatrze 

Gdy zadają mi pytanie: „Dlaczego pisuje pan sztuk i t :i tralne?" 
czuję się zawsze bardzo za.kłopotany i nie wiem, co odpowiedzieć. 
Niekiedy wydaje mi się, że zacząłem pisać dla teatru z tego powodu, 
że go nie znosiłem. Czytywałem utwory literackie, eseje, chętnie 
chodziłem do kina. Od czasu do czasu słuchałem muzyki lub zwie 
dzałem wystav.;ę; ale nigdy właściwie nie chodziłem do teatru. 

Przedstawienia teatralne nie miały dla mnie uroku. Wszystko 
wydawało mi się trochę śmieszne i trochę przykre. Nie mogłem sc 
bic wyobrazić , na przykład, jak można być aktorem. Uważałem, że 

ak tor popełnia coś niedopuszczalnego, godnego potępienia. Rezygnu
je z samego s :ebie, zapiera się siebie, zmienia skórę. Jak może go
dzić się n 3. to, żeby być kimś innym, żeby grać jakąś postać, kogoś 
kim nie jest? Był to dla mnie rodzaj ordynarnego, szytego gruby
mi nićmi, niepojc;tego szalbierstwa. 

Nie podobały mi się nawet teksty utworów teatralnych, które 
czytałem. Nie wszystkie! Nie byłem niewrażliwy na Sofoklesa 
i Aischylosa, czy Shakespeare'a, ani na pewne sztuki Kleista czy 
Buchnera. Dlaczego? Dlatego, że - jak sądziłem - odznaczały się 

cne walorami literackimi niezależnymi od swej specyfiki teatral
nej. W każdym razie, po Shakespearze i Kleiście, lektura sztuk tea 
t r alnych nie sprawiała mi już przyjemności. 



Zresztą , nie ma nic trudniej szego nad pisanie dla teatru. Powieśc i , 

poematy pozostają. Ich moc oddziaływania może przetrwać wieki. 
Czytujemy z zainteresowaniem wiele dość słabych utworów z XIX, 
XVIII, XVII wieku. Ciekawi nas też wiele utworów jeszcze daw
niejszych. Całe malarstwo i cała muzyka zachowują, trwałość. Naj 
mniejsze rzeżbione głowy, zdobiące tyle katedr, zachowały życie, 
nietkniętą świeżość, wzruszaj ącą naiwność; jesteśmy n adal wrażliwi 
na architektoniczne rytmy pomników n ajdalszych cywilizacji, które 
przemawiają do nas, dzięki tym pomnikom , j ęzykiem bezpośredn im 

i precyzyjnym. Ale teatr? 

Niektórzy zarzucają dziś dramatowi, że nie jest dość współczesny. 

Moim zdaniem jest za bardzo współczesny. To właśn ie stanowi o 
jego słabości i nietrwałości. Chcę powiedzieć, że dramat jest współ
czesny, a jednocześnie n ie jest nim w stopniu dostatecznym. 
Każdy czas domaga się wprowadzenia j akiej ś pozaczasowosc1 
Rzecz prosta, wszystko jest chwilą umiej scowioną w hi storii . Ale 
w każdej chwili żyj e cała historia. Historia m'l wagę tylko mówiąc 

o powszechności. 

( ... ) Prawda, wszyscy autorzy usiłowali zajmować slę propagandą . 

Wielcy spośród nich to ci, którym się nie powiodło , którzy świado
mie czy nieświadomie ulegli prawdom głębszym i bardziej pow
szechnym. Nie ma nic bardziej nietrwałego, niż sz1tuki teatralne . 
Utrzymują się bardzo krótko i szybko tracą żywotność, obnażając 

tylko szwy. I 

Corneille, szczerze mow1ąc , nudzi mnie. Lubimy go (nie bardzo 

w niego wierząc) może tylko z przyzwyczaj enia. Jesteśmy do tego 
zmuszeni. Narzuciła go nam szkoła. Schill~ra nie znoszę . Sztuki 
Marivaux uważałem przez długi czas za błahe igr aszki. Kom edie 

Musse ta są wątłe, a komedie de Vigny - n ie do gran ia . Na krwa
wych dramatach Wiktoria Hugo śmiejemy s ię do rozpuku ; na!o
miast wcale nie tak łatwo, jakby się zdawało, bawić si ę na w:ęk

szości k omicznych sztuk Labiche'a. Dumas-syn ze swą Damą K am e
l:ową jest śmiesznie sentymentalny. A inni! Oscar Wilde? Tani. 
Ibsen? Niezgrabny. Strindberg? Niezdarny. Niedawno zm;i rły pisarz 

współczesny Giraudoux, nie zawsze już trafia do widowni; wydaje 
n ::; m się, podobnie jak Cocteau, sztuczny i powierzchowny. J Ego 

b lysko tliwość zszarzała, co jeszcze jaskrawiej występuj e u Cocteau . 
W sztukach Giraudoux, w stosowanych przez n iego chwytach 

i zwrotach stylistycznych widać szwy - robi one z dys tynkcją , ale 

bądź co bądź szwy. 
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Nawet Pirandello jest już przebrzmiały; jego teatr był zbudo
wany na teoriach o osobności czy prawdzie o wielu obliczach -
teoriach, które w świetle p sychoanalizy i psychologii głębin stały 

się jasne jak dzień. 
Cóż więc można zarzucić autorom dramatycznym, sztukom teat

ralnym? Szwy, jak już powiedziałem - to znaczy zbyt widoczne 
operowanie chwytami. Twórczość dramatyczna robi wrażenie li
teratury pośledniejszego gatunku, niższego rzędu. Jest zawsze tro
chę prostacka. Jest sztuką opartą na efektach. Dramat nie może się 

bez nich obejść i to mu się zarzuca. Efekty zawsze są prostackie. 
Wszystko w dramacie staje się przyciężkie. 
Giną subtelności tekstu literackiego. A teatr oparty na subtel

nościach literackich szybko się wyczerpuie. Delikatne barwy ciem
nieją lub znikają w zbyt jaskrawym świetle. Nie ma mowy o półcie
niach i wyrafinowaniu. Sztuki usiłujące dowieść słuszności jakiejś 
tezy są wulgarne. Dramat nie przemawia językiem idei. Upraszcza 
j ą w sposób niebezpieczny. Prymitywizuje ją i obniża jej wartość. 
Staje się „naiwny'.' , ale w sensie pejoratywnym. Jakaż byłaby już 
nie jego użyteczność, ale zasadnicza funkcja, gdyby teatr był ska
zany na dublowanie filozofii, polityki czy pedagogiki? Dramat psy
chologiczny j est niedostatecznie psychologiczny. Lepiej przeczytać 
p odręcznik psychologii. Dramat ideologiczny jest niedostatecznie 
filozoficzny. Zamiast oglądać sceniczną ilustrację takiej czy innej 
polLtyki, wolę przeczytać moją codzienną gazetę, lub posłuchać , co 
mówią kandydaci mego stronnictwa. 

( ... ) Teatr jest j edną z najstarszych sztuk. Sądzę, mimo wszystko, 
że nie można się bez niego obejść. Nie można zrezygnować z chęci 
ukazywania na scenie żywych postaci, realnych i wymyślonych za
razem. Nie można się oprzeć potrzebie, żeby mówiły i działały 

w naszej obecności. Ucieleśnienia fantazji, tworzenie życia, .to cu
downa, niezastąpiona przygoda - do tego stopnia, że i ja byłem 
olśniony, kiedy zobaczyłem nagle, na próbie mojej pierwszej sztuki, 
„poruszające" się na scenie teatru „Noctambules" postaci zrodzo
ne ze mnie. Byłem tym przerażony. Jakim prawem to zrobiłem? Czy 
wolno tak? Jak mógł Nicolas Bataille, wykonawca jednej z ról, 
przeistoczyć się w pana Martin? Było w tym coś niemal diabolicz
nego! I dopiero, kiedy zupełnie przypadkowo i z intencją1 ośmiesze

nia teatru zacząłem dlań pisać, pokochałem teatr, zacząłem odkry
wać go w sobie, rozumieć go, ulegać jego czarowi. I zrozumiałem 
też, co mam robić. 

. .. Jeżeli więc istota teatru polegała na wyolbrzymianiu efektów, 
należało j eszcze bardziej je wyolbrzymić, podkreślić i zaakcento
wać w stopniu maksymalnym. Pchnąć teatr poza tę strefę pośred
nią, w której nie jest ani teatrem, ani literaturą, to przywrócić mu 
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właściwe r amy, naturalne granice. Należało nie ukrywać szwów, 
ale jeszcze b::irdziej je uwidocznić, wydobyć na wierzch, zanurzyć 
się całkowicie w grotesce, w karykaturze, poza granicami nikłej 
ironii dowcipnych komedii salonych. Zamiast komedii salono
wych - fa rsa, szarża, parodia. Humor, owszem, ale humor grotes
kowy. Komizm brutalny, pozbawiony finezji, przesadny. Komedie 
dramatyczne także są zbyteczne. Należy powrócić do rzeczy, któ
rych nie sposób obronić. Należy doprowadzić wszystko do paro
ksyzmu, będącego źródłem tragizmu. Tworzyć teatr gwałtowny: 
gwałtownie komiczny, gwałtownie dramatyczny. 

Unikać psychologii, a raczej nadawać jej wymiary metafizyczne. 
Istota teatru leży w przesadnym wyolbrzymieniu uczuć, w przasa
dzie rozczłonkowującej rzeczywistość. Więc i mowę trzeba roz
członkować, przemieścić. 

Z drugiej strony, j eśli aktorzy razili mnie brakiem naturalności, 
płynęło to może stąd, że i oni byli lub chcieli być zbyt naturalni: 
rezygnując z naturalności, staną się może naturalni w j akiś inny 
sposób. Trzeba tylko, żeby przestali się bać, że nie będą naturalni. 

Ażeby się wyrwać z codzienności, z przyzwyczaj eń, z umysłowe
go lenistwa, które ukrywa przed nami osobliwość rzeczywistości, 
trzeba dostać jakby kastetem po łbie. Bez nowej dziewiczości u
mysłu, bez nowej oczyszczonej świadomości istnienia, nie ma teat
ru i nie ma sztuki: trzeba dokonać czegoś w rodzaju przemieszcze
nia rzeczywistości, k tóre poprzedziłoby jej reintegrację. 

W tym celu można niekiedy zastosować chwyt: grać wbrew teks
towi. Na tekście bezsensownym, absurdalnym, komicznym można 
zaszczepić inscenizację i interpretację poważną, uroczystą, ceremo
nialn ą . I p rzeciwnie, celem uniknięcia śmieszności tanich łez, czu
łostkowości, można na tekście dramatycznym zaszczepić int erpre
tacj ę błazeńską, podkreślić przez farsowość tragiczny wyraz sztu
ki. światło przyciemnia cień, cień uwypukla światło. Nigdy nie 
rozumiałem różnicy , jaką się stwarza między komizmem, a tragiz
mem. Komizm jest poczuciem absurdalności i wydaje mi się bar
dziej beznadzieny od t ragizmu. Komizm nie daje wyjścia z sytuacj i. 
Mówię : „beznadziej ny", ale w rzeczywistości komizm jest poza lub 
ponad beznadziej nością i nadziej ą. 

Dla niektórych ludzi tragizm może mieć w sobie coś, w pewnym 
sensie, pokrzepiającego na duchu, gdyż ukazując na przykład bez
silność człowieka pokonanego, złamanego przez fatum, tragizm u
znaje tym samym istnienie fatum, przeznaczenia, losów rządzących 
światem, często niezrozumiałych, lecz obiektywnych. A tak ludzka 
bezsilność, t a bezcelowość naszych wysiłków, może także, w pew
nym sensie, wydawać się komiczna. 
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Nazwałem swoje komedie „anty-sztukami", „dramatami komicz
nymi", a swoje dramaty - „pseudo-dramatami" lub „tragicznymi 
farsami", gdyż wydaje mi się, że komizm jest tragiczny, a tragedi:t 
człowieka - warta śmiechu. Nowoczesny umysł krytyczny nie mo
że nic brać zbyt poważnie ani zbyt lekko. 

Czyż trzeba dodawać, że teatr prymitywny nie jest teatrem dzie
c:nnym; że niechęć do „zaokrąglania kantów ma na celu wydoby
cie wyraźnych konturów i potężniejszych kształtów; że teatr posłu
guj ący się prostymi środkami nie musi być teatrem prostackim? 

(. .. ) Tych kilka uwag zrodziło się z rozmyślań nad moimi własny
mi, dobrymi czy złymi, sztukami. A zrodziły się po fakcie. Nie 
mam pomysłów przed napisaniem sztuki. Mam je, kiedy napisałem 
już sztukę albo w okresie, kiedy nie piszę sztuk. Sądzę, że twórczość 

artyst yczna jest spontaniczna. Taka przynajmniej jest moja twór
czość. Powtarzam: wszystko to ma wartość i znaczenie przede 
wszystkim dla mnie. Ale gdybym mógł wierzyć, że odkryłem w so
bie instynktownie schematy obiektywinej rzeczywistości teatru - że 

w pewnej mierze uchwyciłem kwintesencję tego, co jest teatrem -
byłbym b ::i rdzo szczęśliwy. Nie znaczy to, że ta spontaniczność może 

gwarantować bezpośrednią znajomość rzeczywistości. Każda ideo
logia prowadzi do znajomości pośredniej, wtórnej, przeinaczonej, 
fałszywej . Dla artysty prawdziwe jest tylko to , czego nie zapożyczył 

od innych. 

Jako autor uważany za awangardowego, mogę się spotkać z zarzu
t em, że nic nowego nie wynalazłem. Sądzę, że więcej się odkrywa, 
niż wydaje i że wynalazek j est tylko pierwotnym lub ponownym 
odkryciem, a że uważają mnie za autora awangardowego, to nie mo
ja wina. Tak mnie ocenia krytyka. To nie ma znaczenia. Jedna de
finicja, jest tyleż warta co druga. W gruncie rzeczy, nic nie mówi. 
J est tylko nalepką. 

Wartość dzieła sztuki wypływa właśnie z tego, że jest to filozofia 
„żyjąca" , że jest życiem, a nie myślą abstrakcyjną. Filozofia ginie 
w chwili, gdy wyprzedza ją nowa filozofia, nowy system myślenia . 

Ale filozof ie żyjące, czyli dzieła sztuki, nie zabijają się wzajemnie 
i mogą ze sobą współżyć. Wielkie arcydzieła, wielcy poeci, wzajem
n ie się uzupełniają, potwierdzają. Calderon nie przekreśla Aischy
losa, ani Czechow Shakespeare'a, ani japoński teatr „no" - Kleista. 
Jedna teoria naukowa może ,przekreślić drugą, ale prawdy dzieł 

sztuki wzaj emnie się podtrzymują ... 
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KRONillTFATJlłLM 

Teatr „Wybrzeże" wystąpił w Paryżu w Tea trze N arodów w dniach 
25 i 26 kwie tnia ze sz tuką Leona Kruczkowskiego Pierwsz y dzie fz 

wolności. Był to szósty z kolei występ tea tru polskiego na Festi
walu Narodów w P aryżu. 

W dniach 12- 16 czerwca odbędzie się w Toruniu II F8st iwal Te
atrów Polski Północnej. Wezmą w nim udzia ł teatry z Białegostoku, 
Bydgoszczy, Gdańska, Kosza lina, Olsz tyna, Szczecina, Torunia . 

Komitet Festiwa lowy spodziewa się r ó wnież udziału gości zagra
nicznych - wpłynęło już zgłoszenie wycieczki polonijnej z USA, po
nadto delega cji z Litwy, Leningradu i innych. 

Tea tr „Wybrzeże" wystąpił gościnni e w driia 24- 28 marca we 
Wrocławiu ze sztuką Shelagh Delaney Smak miodu zdobywaj ąc po
zytywne oceny krytyków i żywą sympatię publicznoś c i. Kapelusz ·pe

ł e n deszczu złoży ł kolejną wizytę - publiczności Katowic. 

Konkurs literacki na recenzj ę teatralną ze sztuk wystawionych 
przez Tea tr „Wybrzeże " ogłosił Wydzia ł Kultury MRN w Gda11sku 
przy współudziale Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i sekcji 
literackiej Gdańskiego Towarzystwa Przyj ac iół Sztuki. 

Znany aktor Teatru „Wybrzeże" Zdz isław Maklakiewicz wys tąp ił 

jako reżyser w Tea trze Muzyczny m w Gdy ni reżyseruj ąc op erę ko
miczną Paziowie Królowej Marys ie ńki. 

Aktorzy Tea tru „Wybrzeże " - Elżbieta Kępi11ska-Kowal ska i Ta 
deusz Gwi azdowski wystąpili w spektaklu Telewizji Warszawskiej 
o Joannie D'Arc opracowanym wg tekstu Anny Seghers. Reżyserowa ł 

Konr ad Swinar ski. W roli Joanny wys tąpiła - E. Kępińska , w roli. 
biskupa Cauchona - T. Gwiazdowski. 

Konradowi Swinarskiemu - reżyserowi Teatru Drama ty cznego w 
W arszawie, który wyreżyserowa ł gościnnie Smak miodu na sceni e 
Tea tru „Wybrzeż e" przyznano w tym roku nagrodę im. Leona 
Schillera. 
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Przeds taw ienie p rowadzi : 

Lidi a Kacp r z a k 

S ufle r: 
H a n n a M i o du szews k a 

Swiatło: 
M ari a n Bartk i e w ic z 

B ro n i sław Hajdu k 

Rek w izytor : 
C ze s ł a wa Kononow i c z 

Bryga dier sceny : 
I gn a cy D abkiew i cz 

K ierownik t ech niczn y : 

S ta n isł aw Ma t y s i k 

Główny elektryk: 

T a d e u s z K u b ac k i 

K ierow nicy pracown i krawieckiej : 

Olg a L u d m e row a 

K o a s t a n t y Z a k rz e wsk i 

Kier own ik p racowni s tola rskiej : 

W ł a d ysław M ajc h r z a k 

Kierownik pracown i· malarskiej : 

Ed m u n d N owa k ow s k i 

K ier ow nik pracowni tap icersk iej : 

S ta n i sław Włodko w sk i 

K ierownik pracowni perukarskiej: 

Jó ze f Klim czy k 

Modelator: 

M arian Ku jawski 

Główny rekwizytor: 

C zesław Me d e r ski 

K ierownicy administracyjn i scen : 

Ha 1 i n a Ci e cho c i ń ska (Gdynia) 

Mi e czy s ł a w N o w a k (Gdańsk) 

H a 1 i n a Z e m ł o (Sopot) 
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Nosorożec (jednorogi-indyjski, dwuro~-afrykański ) -
to duże i silne zwierzę trawożerne. Chodzi opieraj ąc się 

n a trzech palcach. 


