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ROZMOWA Z IONESCO 

Mamy mówić o Nosorożcu zwra-
cam się do EugC>ne Ionesco - ale skoro 
już nadarza się okazja rozmowy z panem, 
musi paść najpierw sakramentalne pyta
nie: co pan myśli o awangardzie w teatrze? 
Ionesco uśmiecha się: 

- Przede wszystkim nie bardzo wiem, 
co to jest teatralna awangarda. Próbowa
łem to jakoś określić w referacie, który 
miałem na międzynarodowym zjeździe tea
tralnym w Helsinkach, ale mi się to, zdaje 
się, nie udało. Żeby to ująć najkrótcej: 
awangarda jest zerwaniem z pewną trady
cją, a równocześnie powrotem do źródeł 

teatru, do samej istoty teatru. Istota ta 
w ciągu wieków została zniekształcona, 

źródła wyschły nastąpiło skostnienie i skle
roza. Trzeba teatr odmłodzić i równocześ

nie przywrócić mu jego właściwy sens. Tak 
jak malarstwo abstrakcyjne jest malar
stwem w stanie czystym, bez anegdoty, tak 
samo teatr awangardowy chce być teatrem 
czystym, posługującym się wyłącznie swoim 
językiem, swoimi środkami. Próbowałem 

takich doświadczeń technicznych w Łysej 
śpiewaczce, sztuce bez anegdoty i właści

wie bez słów w potocznym tego określenia 
znaczeniu. W Krzesłach doszły do tego 
jeszcze inne elementy, gra przedmiotów, 
pantomima„. 
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- Ale w Mordercy bez poborów, czy 
właśnie w Nosorożcu - tych doświadczeń 

technicznych jest znacznie mniej. Są to 
sztuki prawie całkiem „normalne", trady
cyjne. 

- Tak, ma pan rację. Ale i w nich jest 
powrót do tradycji, o której poprzednio 
wspomniałem. Tylko nie jest to tradycja 
teatru fotograficznego, prawdopodobnego, 
naturalistycznego. Z tym zrywam. Wprowa
dzam fantastykę do najbardziej codzienne
go życia. Wprowadzam na scenę zwierzęta, 
nosorożce. Jest w tym nawiązanie do świe
żej tradycji surrealizmu i do dawnej tra
dycji średniowiecza. Tutaj służy to oczywiś
cie innym celom, służy do zobrazowania 
pewnej idei... 

- Przecież jest pan zawziętym przeciw
nikiem teatru ideologicznego, uważa go pan 
za antyteatr ... 

- W tym, co piszą o mnie na ten temat, 
jest duże uproszczenie. Jestem wrogiem 
teatru opartego na dyskusji ideologicznej. 
Taką dyskusję zostawmy filozofii, polityce, 
publicystyce. To ich sprawa. Teatr jest 
bądź co bądź sztuką. Ma swoje środki wy
razu, swój język i nie musi się posługiwać 

ani językiem filozofii ani publicystyki. 
W Nosorożcu nie próbuję prowadzić dys

kusji filozoficznej czy politycznej. Jego 
punkt wyjścia, a właściwie punkt wyjścia 

opowiadania, które powstało najpierw, 
a które potem przerobiłem na sztukę, tkwi 
w pewnej mojej osobistej obsesji. Wielo
krotnie w mym życiu zadziwiało mnie to, 
co można by nazwać prądem opinii, nagłą 
zmianą, którą on wywołuje, siłą zarażania 

mającą charakter istnej epidemii. Najjas
krawszym i najstraszliwszym tego przykła
dem był hitleryzm w Niemczech. Fala fa
natyzmu powoduje zaraźliwe przemiany 
umysłowe. Ludzie zmieniają swoje poglą

dy, zmieniają siebie, i gotowi są z całą 
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świadomością zamordować tych, którzy tych 
poglądów nie podzielają. Za nimi idą inni 
i tak dalej. Wszystko to dzieje się nie 
w kategoriach intelektu, ale uczucia, śle
pego witalizmu. I ludzie ci nie upodabniają 
się, lecz wprost stają się dzikimi zwierzęta
mi, na przykład nosorożcami . Właśnie to 
przedziwne zjawisko, które mnie - i chy
ba nie tylko mnie - uderzyło, starałem się 
w sztuce pokazać, czy też raczej wyrazić 
obrazami, które mi wtedy przyszły na myśl. 
Mieszkal'1cy pewnego miasteczka zmieniają 
się stopniowo w nosorożce. Naprzód jest 
tylko jeden nosorożec, potem dwa, trzy, 
coraz więcej. Stają się nimi także ci, którzy 
siE; przed tym bronili. I ci, którzy to ro
bią jedynie, by sprawdzić, jak to wygląda. 
W końcu świat zmienia się w potworność ... 

- Przed którą jednak bronią się jed
nostki... 

- Tak, broni się przed nią Berenger. 
Ten sam Berenger co w Mordercy bez po
borów. Intelektualista, życiowo słaby, za
niedbany, samotny. On skupia jednak 
wszystkie wartości ludzkie. On przeciwsta
wia się historii, jeżeli cały ten proces prze
mian nazwiemy historią, czy mitem histo
rycznym. On rozprasza ten mit. Takimi sa
motnymi jednostkami byli w gruncie rze
czy na początku wszyscy rewolucjoniści. 

- Jednakże Berenger, mimo swoich pro
testów, robi wrażenie człowieka pasywne
go, bezsilnego, skazanego na przegraną. 

- Nie, on walczy całą swoją osobowością. 
Cała jego osobowość nastawiona jest do 
walki. Jeżeli pan odnosi takie wrażenie 
to może dlatego, że jego walka nie jest 
główną sprawą sztuki. Chciałem przede 
wszystkim zobrazować nie walkę Beren
gera, ale przemiany jego ziomków, ten 
proces zarazy umysłowej. To jest główna 
sprawa sztuki. 
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Andrzej Sadowski: Projekt dekoracji do aktu III 



- A co jeszcze może pan powiedzieć 
o jej formie? 

- Że jest w niej także nawrót do tra
dycji, tej dobrej tradycji podstawowych, 
klasycznych praw teatru: prosta myśl, rów
nie proste jej rozwm1ęcie, i katastrofa. 
Okazuje się, że to właśnie uchodzi za 
awangardę. 

Istotnie, uderza w „Nosorożcu" klarow
ność konstrukcji, jasność myśli. Nie ma 
tu żadnych nieporozumień, żadnych dwu
znaczności, które miał jeszcze Morderca 
bez poborów. Jest to sztuka bardzo pro
sta, niemal łopatologiczna. To nowość 
w twórczości Ionesco. Sztuka klasyczna. 
Daleką drogę przebył Ionesco od pierw
szych swoich sztuk. Daleką drogę także 

w teatrze - od maleńkich, brudnych sce
nek „intelektualnych", z widownią wy
gwizdującą autora, do jednego z głównych 
teatrów Francji, prowadzonego przez 
Jean-Louis Barrault - Theatre de Fran
ce - gdzie premiera Nosorożca odbyła 

się w galowym nastroju, z udziałem naj
wyższych przedstawicieli władz. Półtora

tysięczna publiczność, z „tout Paris" na 
czele, długo oklaskiwała awangardowego 
pisarza. Mówiono potem złośliwie, że Iones
co zmienił się też w nosorożca, uległ kon
formizmowi i upodobnił się do innych. 

Elsa Triolet 

IDŻCIE ZOBACZYĆ: „NOSOROŻCA" 

W codzienną banalność małego miastecz
ka francuskiego wtargnął - o dziwo -
nosorożec! N oso rożec anonimowy - widz 
dostrzega jedynie kurz, który zwierzę, galo
pując, wzbija kopytami. Ale wkrótce po
tem obserwuje, jak postaci sztuki, jedna 
po drugiej, zmieniają się w nosorożce. Epi
demia się szerzy, przybiera gigantyczne 
rozmiary i po upływie pewnego czasu 
w miasteczku pozostaje już tylko stado 
szarozielonych nosorożców, wypełniających 

ulicę tętentem swoich kopyt i rykiem, prze
wracając wszystko, co im stanie na drodze. 
Jeden tylko człowiek pozostanie człowie

kiem: to pan Berenger, tuzinkowy obywa
tel, który mimo lęku, mimo dręczących go 
wątpliwości, mimo osamotnienia nie decy
duje się na zmianę skóry. 

Ta ponura farsa doprowadziła do zenitu 
wesołość premierowej publiczności w 
Odeon-Theatre de France; oklaski, wybu
chy śmiechu, nie pamiętam już, ile kurtyn ... 
Sądziłam, że autor mimo wszystko 
wygrał, to znaczy, że również jego zwo
lennicy wybaczyli mu to, iż jasno wyraził 
swoją myśl, a publiczność w ogóle bawiła 
się z pożytkiem tą drapieżnie antynazi
stowską sztuką. 
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Jakież było zatem moje zdumienie, kie
dy przeczytałam pierwsze recenzje! Czyżby 
mieniło mi się w oczach? Czy też nagła 
nosorogacizna dotknęła lewicowych kryty
ków? Jak się to zaczęło? Może nosorożce, 
po których kurz unosi się w powietrzu, za
raziły krytyków - ludzi? - Oto niczym 
jeden nosorożec powstają przeciwko sztuce 
i oceniają ją z punktu widzenia nosoroż
ca. .. Aby nie dać się schwytać na gorącym 
uczynku, aby nie znaleźć się poza zbioro
wością wytrawnych znawców - nosoroż
ców„ Niektórzy dochodzą nawet do tego, 
że źle przyjmują antynazistowską satyrę, 

rozpoznając siebie w wyobrażeniu, które 
tylko nasi najgorsi wrogowie mogliby mieć 
o nas. Jest to doprawdy szczyt zręcznoś

ci, by strzelać w ten sposób samemu sobie 
w plecy. 

Z pewnością mieniło mi się w oczach, nikt 
bowiem nie może się mylić co do znacze
nia tej sztuki; nie można było dosadniej 
powiedzieć tego, co zostało w niej powie
dziane. Wszystko w niej jest: szarozielony 
kolor nosorożców, ryk muzyki konkretnej, 
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pośród której rozbrzmiewają niemieckie 
słowa, potworny, tu i ówdzie dobrze zna
ny, stuk podkutych butów. Postaci sztuki 
zmieniając się w nosorożce przybierają nie 
tylko zwierzęcy wygląd, ale przyswajają so
bie nazistowską ideologię, z jej powrotem 
do natury, „instynktem", brutalną siłą ... 

Ręka mistrza kreśliła postępy nosoro
gacizny. Sposób przenikania bakcyla do or
ganizmu „logika", urzędnika, uroczej ma
szynistki, zawodowego opozycjonisty, owe
go z lekka faszyzującego dem,okraty, szefa 
itd.; w każdym z tych przypadków proces 
faszyzacji jest pokazany z przerażającym 

humorem. Ach! Jak bym chciała widzieć 

na tej sztuce publiczność ludową, publicz
ność, która nie brałaby czarnego za białe, 

i byłaby wdzięczna autorowi za uchwyce
nie nosorożców za rogi, za odarcie ich ze 
skóry i uczynienie z nich siekaniny! 

Trzeba szczególnego wysiłku woli, by 
dojrzeć w tej sztuce coś innego, by podkła
dać pod nią inne a n ty, niż te, które się 

szczepia z rzeczownikiem „faszyzm". Nie 
znam osobiście Ionesco i może być, że 

w głębi duszy jest on anty-nie-wiem-co; 
sądzę go jednak według tego, co wyraża 

publicznie, według Nosorożca, sztuki wiel
kiej z każdego punktu widzenia. 

Rzecz wygląda tak, że dopóki w sztukacp 
Ionesco powtarzały się frazesy - wielka 
była radość pewnego odłamu publiczności. 

Ledwie jednak te same frazesy przyjęły 

funkcję wyraźnego oznaczania pewnych 
rzeczy, a już śpieszą niektórzy oskarżać 

Ionesco o konformizm, o tchórzostwo, 
o utratę talentu i tutti quanti. Czyżby 

właściwością konformizmu było przeciwsta-
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wianie się prądowi? Znane są wypadki, kie

dy malarze abstrakcjoniści, ryzykując utra
tę chleba, przerzucali się na malarstwo fi
guralne. Co do mnie - nie obawiam się 

o chleb Ionesco. Chciałabym 'bardzo zrozu
mieć, jak to się stało, że ci, którzy drżą 

na sam dżwięk słowa „konformizm", nagle 
ogłuchli, oślepli i nie rozeznają aktu wy
raźnego nonkonformizmu. Skoro Ionesco, 
ryzykując utratę swojej publiczności, prze
chodzi do kompozycji figuralnej, jest chyba 
nonkonformistą. Gdyby nawet jego zamysł 
chybił - schyliłabym przed nim głowę 

w uznaniu jego odwagi. Ale Ionesco nie 
chybił. W sposób podziwu godny i nieza
pomniany przedstawił proces faszyzacji . 

Udało mu się, przy pomocy marionetek 
hieroglifów, skarykaturować postawy 

ludzkie, które prowadzą człowieka do fi
zycznej i psychicznej zagłady. Farsa, jaką 

Ionesco rzuca na głowę pewnej publicz
ności i do stóp szerokiej publiczności jest 
dziełem sztuki, aktem odważnym dla 
wszystkich koniecznym .. . 

.. . Kiedy jakaś drobna psychoza zbiorowa 

jest nieszkodliwa, nazywa się ją „modą" . 

Inaczej natomiast brzmi jej nazwa tam, 
gdzie płynie ona z przesłanek estetyczno
poli tycznych. Nigdy bym nie przypuszcza
ła, że sztuka Ionesco przyprawi mnie o za
wrót głowy przy rozstrzyganiu pytania: 

gdzie są moi przyjaciele, a gdzie są moi 

wrogowie? Czytelnicy, którzy może prze

czytają te słowa wiedzą, że dla mnie sztuka 
jest jednym z decydujących czynników 
w kondycji człowieka. Wszystko jedno w ja-
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kich okolicznościach, przede wszystkim zaś 

wtedy, kiedy te okoliczności są trudne. Dziś, 
kiedy odżywa swastyka, atakowanie dzieła 

sztuki tego rodzaju, co Nosorożec jest aktem 
niebezpiecznym. I wyznam, że kosztowało 

mnie wiele powściągliwości takie sformu
łowanie tej sprawy. 

(Fragmenty artykułu znanej lewicowej 
pisarki zamieszczonego w Les Lettres Fran
i;;aises z okazji paryskiej premiery Noso
rożca). 
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