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KTO JEST IO NESCO? 
Odpowiedź pozornie łatwa: Paryżanin (Francuz rumuńskiego pochodzenia); 

dramatopisarz, który niedawno ukończył 50 lat; autor, którego sztuki zdobyły 

światową sławę i uznanie, lecz niE!'dY dotąd nie były wystawiane na scenie 
Teatru Lubuskiego„. A przecież te i tym podobne informacje byłyby w "równym 
stopni u nieistotne, co banalne. 

Kto jest zatem Ionesco1 o twórczości tego pisarza wypowiedziano wiele 
zdań sprzecznych i niedorzecznych. Sam Autor chętnie i często mówiący na 
temat swojej twórczości - z wdziękiem i rozbrajającą (nie tylko o'ponentów, 
lecz także zwolenników) inteligencją, w 'komentarzach na lemat swojej dra
maturgii i swego teatru tyleż spraw spornych wyjaśnił , ile „ . zaciemnił. Szu
kajmy zatem odpowiedzi na pytanie: Klo jest Ionesco? - szukajmy na własne 
ryzyko, w sposób - silą rzeczy - uproszczony. Wyobraźcie sobie, Szanowni 
Widzowie, twórcę - jeżeli nie genialnego, to na pewno bardzo utalentowanego, 
który w opozycji do tr.ą~cyjnej dramaturgii i tradycyjnego teatru pisze własne 
anty-sztuki i tworzy własny anty-teatr. 

W twórczości swojej ten awangardowy kpiarz z matematyczną dokładnością 
atakuje i obraża. Wasze, Szanowni Widzowie, upodobania dramaturgiczne, Wasze 
przyzwyczajenia teatralne; Ionesco idzie jeszcze dalej: szydzi na temat Waszego 
zycia pry\\atnego i towarzyskiego; w sarkazmie swoim nie oszczędza niczego, 
co przyzwyc7ailiście się uważać za intymne, \vartościowe i nietykalne. W imię 

czego t a k postępuje? Ionesco jest świadomy swego posłannictwa kulturalnego. 
Tworząc swój dramat komiczny i swój teatr absurdalny proponuje krytyczne 
spojrzenie na wszystko, czym żyjemy , czym żyć musimy. Czyni to nie po to, 
aby propagować cynizm lub nihilizm; może po to, by obudzić drzemiące w Nas 
przekonanie, iż zamknięte kolo naszych ideałów warto rozerwać, by je pomno
żyć o nowe wartcści indywidualne i społeczne? 

Może Ion€sco, wbrew niektórym swoim wypowiedziom i wielu swoim kamen-
tatcrcm, c'!ostarcza szansy zdrowego optymizmu1 
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