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T eutr Ionesco narodził s ię z przerażenia banałem: zużycie 
ję7. yka powodu je sytuację komiczną." W 1948 roku - wspo
m ina Ionesco - przed n apisaniem l .. 1•s.:1 .ip1,·w11c::;ki nie my
ślałem ani przez chwilę , że zostanę d ram atu r giem. Chcia
lem się ty lko nauczyć po ang ielsku. Nauka a n gielskiego n ie 
prowadzi kon iecznie do pisania sztuk. Przeciwnie, właśn ie 

dlatego, że nie zdołałem nauczyć się po angielsku, zostałem 
a u torem dram atycznym". l .yrn śpiew11 c::: k11 miala pierwotn ie 
nos i ć tytu ł : A11f{ ic/sk1 b,•::; wysiłku. W tej zmianie ty t ułu 

7.am yka się pierwsze odkrycie Ionesco. Od parodii rozmówe k 
fra ncu sko -angielskich ( ca ł e partie tej sz tuki są żywcem prze
p isane z podręcznika) - do świadomości absurdu: łysa śpie
waczka, k tóra jak wiadomo w te j sz tuce nie występuje , jes t 
s ymb o lem i wykrzykn ikiem nonsensu, gombrowiczowskim 
„kto z ytal, ten trąba". j esteśmy tacy , jak m ówim y, słowa, 
zda nia p u s te. Pus te, bo gotow e, n ie własne, a le n iczy je. Zan u 
r zen i we fra zes ie, utopie ni w m orzu oczywistości, w yo b c o
w a n i j ę z y k i e m, nie możemy się ze 'obą porozum ieć . 

Postacie Ionesco to m onumenty drobnom ieszczańskości 

(ale pod mentalnośc'ią drobnomieszczańską należy tu r ozu
mieć wszystko, o wyszło s p od sztancy, co zostało sery jnie 
w ytworzone p rzez spo łeczeństwo ) „mogą zmienić się w kogo
kolwiek i w cokolwiek - p isze Hen ry M iller - pon ieważ nie 
potrafią b y ć. S kładają się na świa t wym ienny, zaw sze 
inny i przypadko wy". P rzed laty Witkiewicz żądał, by wyzwo 
lić tea t r od „charakterów" , od „ psychologicz nej prawdy" . 
Bar d zo s lusznie: a le pos tacie, pozba w io ne „chara kteru", czę 

~cie j zmieniają się w ' ta nda r dowe m a nekiny niż w Hyrka
uów-nadl u d zi. Ionesco, to śmiech „ manekina, to zgroza na 
wid ok m a n ekina . M a nekin n ie budzi litości i dlatego nie ma 
między ni m a w idzem kon t a ktu in nego niż rozp acz i s zy
derstw o. „Z ko m izmu nie ma ueoieczki" - pisa ł Ionesco. 
ł mecha nicznie potęgowany śmiech ty le bawi, ile przestrasza. 

Czy siła, oryginalność Ionesco zależą właśnie od u rucho
mienia banału , zdynamizowania nicości? Wbrew częstemu 

(lecz podszytemu s n o bizmem ) m n iemaniu, myślę, że nie i że 
łysych "piewa czek n ie należało rozmnażać, pod grozą znu dze
nia pu bliczności , k tó ra u m ie rozpoznać przypadek i d o wol
ność - także i w niszczeni u . Oryginalnością Ionesco było 
zlączenie dialogu m a n ekinów z fabu łami, w któr ych wyrażały 

się - jak w rojeniach sennych - lęki i natręctwa jednostki 
i społeczeństwa . Tak np. w l . .:k,jl d r wina z nieużytecznej 

wiedzy przenikała sa dys tyczny psychodram; w , l11111de11s::;u 
rosnący trup ucieleśn i ał wyrz u t sumienia, drążący nieudane 
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życie dwojga zamarłych we własnej klęsce drobnomieszczan. 
Patrząc na teat r Ionesco , współuczestniczymy w śnie, 

którego m otywem jest zazwyczaj lęk - rozmaicie wyrażany: 

ktoś nas do czegoś zmusza, czegoś od nas chce, coś nam 
odbiera lub, przeciwnie, obdarowu je nad miarę, tak iż się 

dusimy; świal ( p rzedmioty) pochłaniają jaźń bądź porażają 

wolę; słowem , w zagrożeniu tracimy wolność i z m ieniamy się 
w automaty, kaleki lub przynajmniej bezwładne ofiary. I jeśli 
mimo całego koszm a ru, w jaki zanurza nas Ionesco, wvcho
dzimy zwykle z tea tru w niezłym humorze, to dzięki ~rzeź
wiącemu, oczyszczającemu działaniu śm iechu - nazywając, 

odgrywając lęk wyzwalam y sii; od niepokoju i podświadomego 
przerażenia. Paradoksem Ionesco jest str aszliwy obiektywizm 
dialogu (bo n ap r a w d ę tak m ówimy, jak postacie dram a
turga ... ), wbudowanego w fabuły całkowicie „wewnętrzne'', 

subiektywne, wizyjne, w baśnie, których dz iwaczność jak 
u Kafki, zostaje podkreślona prawdziwością realistycz n ego 
szczegółu ... 

Najbardziej może ujmuje wdzięk Ionesco i dziecinna wręcz 
szczerość, z jaką odsiania swoje smutki. W „słowiańskim 
nieporządku" sztuki, w bezceremonialności, z jaką mówi 
o n a jprostszych lękach , dosłyszałem ja kby głos Różewicza, 
o ileż wszakże okrutniejszego - dzisiaj, bo i jemu n ieo bca bvła 
pokusa sielanki! . 

Ionesco odwraca się od współczesnego świata; nienawidzi 
samochodów, sa m o lo tów ... techniki, rakiet, gazet, propagan
dy, cywilizacji, m ech anicznego w r zasku i s tereotyp o w e j in
forma c ji. Nie cierpi przedmiotów i l udżi seryjnych, b oi się 
nieuchronnej bomby, jak mysz kota, tęs kni za spoko jem 
i swobodą, wiedząc jednak choćby ze swo jej twórczości, że nie 
ma powro tu do przes:ilości , której uroki - pozorem. Mizan
tropia w jaką popadł, daleko nie sięga i oryginalna nie jest; 
śmieje się zaś sa m z nadziei w jakiej dostrzega złudzenie 
i słabość . Lecz bodaj pośrednio obnaża nasz wstyd. Wstyd za 
świat, jaki zbudowaliśmy i za skórę, w jakiej przyszło nam 
chodzić. 

Jan Blorłs/;:i 
Dialog 1961, nr 1 ( frag m rnt} ). 
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IONESCO 
ALBO ŚMIERĆ W CIĄŻY 

Wszyscy wiemy, że umrzemy. Ale Ionesco nawet wtedy, kiedy 
sięga łakomie po kartę w restauracji, wie, że umrze. Wie, że 
umiera nawet wtedy, kiedy je. I wiedzą o tym wszystkie jego 
sobowtóry, wszyscy Berengerowie w jego komediach. We 
wszystkim, co pisze Ionesco, śmierć jest ciągle obecna, i to 
obecna jako umieranie: własne, cudze, powszechne i nieprzer
wane. 

„Kiedy dzwony wołają na pogrzeb, przejmuje mnie dziwny 
lęk, rodzaj fascynacji. Znamy tu wszystkich, którzy umierają". 
To jedna z najwcześniejszych notatek z Rozproszonych obrazów 
dzieciństwa w Okruchach dzie11nik<I. I o parę stron dalej: ,.Kiedy 
miałem cztery albo pięć lat, zdałem sobie sprawę, że będę 
coraz starszy i starszy i że muszę umrzeć. Kiedy miałem osiem 
albo dziewięć lat, powiedziałem do samego siebie, że moja 
matka pewnego dnia umrze i ta myśl mnie przeraziła". 

I znowu we wspomnieniach spisanych w wiele lat później 
o skwerze de Vaugirard, obok którego mieszkał Ionesco za 
czasów swojego paryskiego dzieciństwa: „Kiedy ten obraz 
ulicy ożywa w mojej pamięci, kiedy myślę, że prawie wszyscy 
ci ludzie są już dzisiaj umarli, wszystko wydaje mi się cieniem, 
powolnym zanikiem. Drżę, kręci mi się w głowie. A więc, tak, 
to jest świat: pustynia albo cienie nieboszczyków". Albo te 
dwie linijki z Okruchóu> dziennik<I: „Życie ludzkie, ludzka dola 
jest nie do zniesienia". I dalej: Nie mogę pojąć jak to jest 
możliwe, że przez setki i setki lat ludzie pogodzili się z życiem 
i śmiercią na warunkach nie do przyjęcia; pogodzili się 

z egzystencją, którą nawiedza strach przed śmiercią ... Zasta
wione na nas zostało coś w rodzaju pułapki i nawet się 

przeciwko niej poważnie nie buntujemy". 
Można by te cytaty jeszcze wielokrotnie mnożyć. Są nużące 

przez swoją monotonię: śmierć jest umieraniem, nie ma na nią 
lekarstwa i nie można się z tym pogodzić. Jakby nie było nic 
więcej do powiedzenia. Tematem dysertacji doktorskiej, jaką 
Ionesco miał zgłosić na Sorbonie, miał być G rzech i Śmierć 
w poezji po Bm1dei<Iirze. Ionesco nigdy jej nie napisał. Ionesco 
porażony śmiercią został autorem komedii. 

Przez komedię w najprostszym rozumieniu tego teatralne
go gatunku rozumiemy spektakl, który wywołuje śmiech. ,.Nie 
ma nic trudniejszego - pisał Molier - od rozśmieszania les 
honnetes gens". Ionesco jest jednym z najświetniejszych a mo
że nawet najświetniejszym wśród nam współczesnych autorem 
sztuk, które rozśmieszają. Rozśmieszają mnie, rozśmieszają 
nas, rozśmieszają "zacnych" widzów. Siłę komiczną Lysej 
śpiewaczki i Lekcii można porównać tylko do wczesnych filmów 
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Chaplina. Wywoływały i wywołują nadal śmiech głośny. 
Jaki to jes t śmiech? I z czego ? „Kiedy mówię- p isze Ionesco 

w Okruchach d:; ie11111ka-czy życie warte jest, aby na nie umrzeć, 
używam ciągle słów. Ale są o n e przynajmnie j komiczne". 
A więc umieranie może być śmieszne, kiedy się o nim mówi, 
k iedy się je przedstawia. „Nigdy nie mogłem zrozumieć -
pisze Ionesco w N orat kach i k o11tnto tatkc.1ch - różnicy jaką się 

ciągle utrzymuje, między komicznym i tragicznym. Komizm 
będący intuicją absurdu wydaje mi się bardziej beznadziejny 
o<l tragizmu. Komizm nie daje żadnego wyjścia ... komizm jest 
tragiczny, a tragedia warta śmiechu". 

Tragiczność daje metafizyczną poc\echę . Tragiczność bez 
metafizyki, powszechne u mieran ie, którego nic nie uspra
wiedliwia, absurd beznadzie jny jest komiczny. „Wart śmie
chu" - pisze Ionesco. Ale gdzie? Na scenie. „Śmieszny tra
gizm" jes t gatunkiem teatralnym. W 1960 r. pisał: „Kiedy 
dawni autorzy mieszają kom izm z tragizmem, bohaterowie 
ich ostatecznie nie są śmieszni: tragiczność bierze górę. Ja 
robię coś przeciwnego: moje postacie są naprzód komiczne, 
stają się na chwilę tragiczne, kończą komicznie albo tragi
komicznie". ( ... ) „Weźcie tragedię - pisal Ionesco w Notat
kach - przyspieszcie ruch, będziecie mieli sztukę komiczną ... 
tragikomiczną". I jeszcze dobitniej: „Na tekście burleski- gra 
dramatyczna. Na tekście dramatycznym - gra błazeńska". 

Pierwsze wystawienia sztuk Io nesco w latach SO-tych bu
dziły jednocześnie zachwyt i opór, porażenie i przerażenie 
swoją zadziwiającą nowością. Ale tą najbardziej zadziwiającą 
nowością „tragicznych fars" Ionesco był nawrót do najs tarszej 
i długo najżywotniejszej tradycj i teatru komicznego i do 
karnawałowego rytuału, w którym świat postawiony zostaje 
na głowie, żebrak zostaje obwołany królem, statek szalonych 
reprezentuje ludzką kondycję, błazny odprawiają ceremonie 
religijne i świeckie, śmierć w pochodzie masek krocz y przez 
ulice miasta, umieranie zrównane zostaje z płodzeniem i „ży
cie staje się u cieszne".( .. . ) 

Lysą śpiewac:;kę i l.ekiję widziałem po raz pierwszy na ich 
warszawskiej premierze. Był to chyba rok 1956. Potem, za 
każdym r azem, kiedy byłem w Paryżu, zachodziłem wieczo
rami do teatrzyku na rue de Ja Huchette. Zawsze grano tam 
/,ekcję i Lysą śpiewaczkę . Ostatni raz byłem tam w roku 1965. Nie 
byłem pewien, czy Uczennicę gra ta sama aktorka? Wydała mi 
się bardziej dziecinna. Po spektaklu bylem u Ionesco. Zapi
sałem wspomnienie tego wieczoru w sw o im dzienniku. 

Oczy w ifr 1e, ::: .: Uc::. e1111ic.; dalej f{ra ta sama aktorka - powiedz ial 
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Eugene. „Lekcję" będą fi rali j eszcze pięćdziesią t lai albo siedemdziesią1 . 
Kiedyś U czennica umrze, naprawdę, nie na sanie. Pójdzie do nieba, 
święty Piair groźnie zapy ta: „Coś ty robi/a w życiu, moje dziecka?" -
„Co robiłam? Mia łam osiemnaście ła c, kit:dy zagra łam Uczenn icę 
w szw ce pana Ionesco w rearrze na rue de la H uchelle. Porem s ię 
zaręczy/am, gra/am dalej Uczennic~ .• potem wyszłam za mąż , grałam 
dalej Uczennicę, potem byłam w cią :::_v , na trzy miesią ce przestalam grać 
Uczennicę, potem urodzi/am có rk~„ .~'falam dalej Uczennicę, potem si1· 
rozwiodłam, grałam da lej Uczennicę, potem z nowu wyszłam za mąż, 
grałam Uczennicę , potem by/am w c i ąży , na trzy miesiące przótalam 
grać Uczennicę , potem urodz i/am syna, dalej g ra/am Uczemiicę ,porem się 
rozwiodlam , dalej g ra/am Uczennicę, porem moia córka mia/a bliź niaki, 
musialam wyjechać z Paryża na dwa tygodnie, porem znowu gra łam 
Uczennicę" . - „Pan Ionesco - powie święiy Piot r - juf:. się 11ie 111of:.e 
pani doczekać, j est na próbie „Lek cji . "" 

Ionesco popatrzy / na mnie, zrobił się nagle bardzo smarny i powiedz ia ł 
zdławionym szeptem. - To nieprawda, ja nie umrę . 

Ja m u wierz ę , Io nesco 1es1 nieśmier t e lny. 

J an Kott 
„ K ami enn y potok " 1986 ( fragmen ty) 
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... a gdyby tak profesor był kobietą? Co by się stało? Cóż więcej 
mogłoby się wydarzyć niż to, co (już o d pierwszych słów) 
narzuca się jako jedyne nie/naturalne rozwiązanie t e j sztuki? 

Nic się nie zmie n ia między początkiem a końcem. Uczen
nica wyłania s ię z nicości czyhające j za drzw iami pani p ro
feso r, a by na koniec zostać p rzez nicość wchłoniętą, ciało 

pozbawione duszy, umysł pozba w iony rozumu, u n icestwiona 
hipnotyczną potęgą słowa. Może więc różnica kryje się w j aźn i? 

Spróbujm y, dla porównania, zestawić także i ci ała, a nie 
tylko słowa. Czymże zresztą są słowa pan i p ro fesor, jeś li n ic 
zwierciadłem, desperacką, a zarazem i roniczną próbą k r eo
wania, re /produkcj i własnego ciała, któ r a - pozbawiona 
konsysten cji - n ie pot r afi obyć się bez ochronnego pan cerza 
kultu ry. 

Jeśli profesor jest kobie t ą, kon flikt obejmuje cora z to n owe 
dziedziny, aby je osta tecznie ogarnąć wszys t kie , jedną po 
drugiej . 

Ciało - ciało uczennicy - co r az bardzie j nieobecne, i pani 
profesor, która jakby rozmnaża się przez partenogenezę, 

wypuszczając dłu gie n itkowate wypustki ( służąca). 
P o siadanie ku ltury - bez względu na prawdy jakie ona 

zawie ra- to elemen t władzy, tryumfu nad p rzeciwnik ie m , to 
potw ierdzenie własnego istnienia , o przejawia sią w mienią

cej się w zystkimi barwami żywej, n awet w obłędzie , inteli
gencji, w błyskotliwości mowy, powabie, zmysłowości , iron ii, 
urok u , fascynacji , okrucieństwie . 

Pani profesor w ykorzystuje swoj „ lekcję " aby p r zepro
wadzić r ekonesans, w ytycza pole swego oddziaływania, k tóre 
b y istnieć, m usi objąć i wchłonąć także pole oddziaływania 

uczennicy. 
Nieuświadomionej czystości, spla mionej jak g r zeche m pie r 

worodn y m , tęsknotą do życia jako odbicia r zeczywisto ·c i, 
p rzeciwstawion y jest lodowaty chłód w iedzy, której ceną jest 
oddalenie od tej że rzeczyw istości . 

Blina Lo Voi 
Tłumaczy ł a Ma na 0 1,zanska 
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EUGENEIONESCO 
Urodził się w 1912 r. w Slatinie w Rumunii jako syn Rumuna i Francuzki. 
Dzieciństwo spędził we Francji. Do Rumunii wrócił w 1925 r . gdzie skończy! 
studia uniwersyteckie w Bukareszcie. W łatach l 93&--1938 pracował ja
ko nauczyciel francuskiego zajmując się jednocześnie krytyką literacką. 
W 1938 r. otrzymał stypendium z zamiarem przygotowania w Paryżu 
doktoratu pod tytułem: ,,Motyw grzechu i śmierci w literaturze francuskiej 
po Ilat1delairze". Mimo, iż z doktoratu zrezygnował, postanowił jednak 
ostatecznie osiąść na stałe we Francji. Pierwsze sztuki Ionesco: / ,_vsa ·''pi,·
waczka (1950), Lekq a (1951) i K r::::csla (1952) były wystawione w ubogich 
salach teatralnych Paryża i nie wywołały 7..adnego zainteresowania pu
bliczności. Dopiero po ukazaniu się entuzjastycznego artykułu Anouilha 
o sztuce O fiary ,1be1wi„pku publiczność „waliła drzwiami i oknami". Następna 

Premiera pierwszej sztuki Eugene Ionesco w naszym Teatrze odbyła się 
29 czerwca 1957 r., w sześć lat po jej paryskiej prapremierze, co, zważywszy 
na zahamowanie w realizowaniu współczesnej zachodniej dramaturgii 
wypływające z wszechobowiązującej przez kilka lat poetyki socrealizmu, nie 
było opóźnieniem zbyt duźym. Premiera K r::::o.d przygotowana przez 
Jerzego Grotowskiego i Aleksandrę Mianowską (scen. Wojciech Krakowski , 
muz. Adam Kaczyński) wywołała, można rzec, sensację teatralną. Łatwo to 
zauwaźyć choćby po ilości recenzji, które ukazały się w związku z tym 
przedstawieniem. Nie były to wszakże recenzje zgodnie aplaudujące to 
wydarzenie, a niektóre z nich stały się wręcz zarzewiem dyskusji na 
temat istoty teatru Ionesco ... Krytycy, którzy chwalili przedstawienie
obwiniali publiczność, że zasklepiona w swych mieszczańskich gustach 
rodem z XIX wieku nie jest przygotowana na odbiór prawdziwie 
współczesnej sztuki („arcy-super-ultra szlagieru nowoczesności"), inni 
teatr, że premiera odbyła się w złym czasie, „kiedy to znakomita 
większość widzów woli plażę niż teatr", ci , którym spektakl się nie 
podobał - inscenizatorów za niewłaściwy odbiór intencji autora i złą 
inscenizację. Jan Kott ostro zareagował na krakowskie przedstawienie, 
które według niego było „jednym wielkim nieporożumieniem" i nie 
napisałby o nim ani słowa gdyby nie Flaszen. Bowiem Ludwik Flaszen 
w swojej recenzji napisał: „Luksusowy jest ów zachodni pesymizm, oj, 
luksusowy. Tamtejszy widz wychodząc z przedstawienia Ionesco, od
czuwa zapewne różnicę między teatrem a życiem. Przeżył grozę, lecz 
nie jest przygnębiony. Trochę się zamyślił, trochę się ubawił tymi 
strachami: może spać spokojnie, nie jest jeszcze tak źle". ,Jeśli Flaszen 
zawierzył krakowskim K rzeslnm - ripostował Kott - i z miejsca 
wykoncypował całą teorię pesymizmu Ionesco, nieporozumienie je st 
widać fundamentalne. Krzesła nazywa Ionesco - farsą tragiczną . 
I Krzesła są tragiczną farsą; wstrząsającą ale humorystyczną. W Pa
ryżu publiczność wyła ze śmiechu, w Krakowie nieliczni widzowie 
przeżywali od czasu do czasu metafizyczny dreszczyk. I nudzili się. Och! 
jak się nudzili. Bo z tragicznej farsy zrobiono spirytystyczny seans, 
skąpany w symbolicznym sosie a la Maeterlinck i piękne lata moderny. 
( ... ) Z podanego na zimno tekstu Ionesco musi buchnąć na widowni 
wyzwalający śmiech. Inaczej krzesła będą stały puste ... " 

t. '/' Ku nror, J>ro;r:k t Jms//tmm Rcrc11Kcra 1„No.~o rvf:t"C"i . 

sztuka A111udc11s: u/fi,, ]a /1 s1i; gr> p11 : /i.1·<" osiąga też pewien sukces. Odtąd Ionesco 
zyskuje uznanie we Francji i jest często grany 7..3 granicą. Wystawia 
kolejno w Paryżu następujące sztuki: K ubu.; , ::;y/1 11/,gle1.ic i jej dalszy 
ciąg, J>r:ys:/,,,'<' ze .Jd /11 ,,/[,, , k., i:'-,111·ch 111<1 />u 11 H,if! s1e1/1>V.'lll i?1 ><:' - obie w 1955 r., 
/111p mn·i:uqa (1956), .\",r<::1 lr1lłci1 1 1 r (1957) .Horda ca 111c Jo <:·1·11airua (1959). 
W 1960 r. Barrauh w~·~tawia w Theatre de France :\ 'oson iC:<a, a później 
w 1962 r. P1<s::; ,1 <:' f>1 Yi:· i,·1r: 11 , w tym samyn1 roku w ystawiona zostaje sztuka 
f.:ni/ 111111.:ru, ,· ::;.1·/i <:ac111,111ic·. Publiczność polska po raz pierwszy zetknęła 
się z dramatem Ionesco w 1957 r. Teatr Klubu Krzywego Koła w \Varszawie 
wystawił l.vs4 ,'{'ic<:'<lccok1'. Polska premiera l.ek,j1 odbyła się w warszawskim 
Teatrze Ateneum w 1966 r. Reżyserem spektaklu była Wanda Laskowska. 
Eugene Ionesco napisał libretto do opery Dominique Probst<J. ,\1<1.rnllllw1 
Kolbe, której prapre miera odbędzie sie w sierpniu br. w Rimini we 
Włoszech. 

W STARYM TEATRZE 
Dyskusja na temat /( r C' c'.'<' I rozszerzyła się także na sferę wypowiedzi 

plastycznych, zaś artyści Teatru im. Modrzejewskiej wzbogacili swoimi 
K r::::csla 111 i konto odbudowy stolicy przelewając na nie całkowity dochód 
z jednego przedstawienia. 

Nie mniej żywiołową reakcję zarówno krytyki jak i publiczności 
wywołała następna premiera sztuki Ionesco - Nosorożec, której pre
miera odbyła się 25 lute go 1961 r. (reż. Piotr Pawłowski). Tematem 
dyskusji stała się przede wszystkim awangardowa inscenizacja pla
styczna przygotowana przez Tadusza Kantora. „Nie wdaję się w ocenę 
malarskich dzieł Kantora - pisał Jaszcz - doceniam niektóre sceno
graficzne roboty Kantora . .. i jego inscenizacje sztuk Witkacego (w tea
trzyku Cricot li). Jestem też skłonny zgodzić się z poglądem kie 
rownictwa Teatru im. Modrzejewskiej, że indywidualność miary Kan
tora ma prawo raz na rok czy na dwa do własnego eksperymentu. Ale 
takie zajmując s tanowisko, tym mocniej mogę sformułować mój !>ąd 
o roli Kantora w inscenizacji 1\"cJsc>r r1:':.ca. Teoretyk i fanatyk awangardy 
jednym celnym ciosem położył Now ro:':.c:a trupem, niczym byka na 
Corridzie". Były też i inne wypowiedzi na temat kra kowskiego X ow 
ro:':.cu: „Prawdą jest, że stroje były kolorystycznie świetne a także pełne 
wyrazu przez przerysowanie pewnych cech typowych, że odkrywcza 
była metaforyczna dyskrecja scen miłosnych, czy nas trojowa ekspresja 
scen zbiorowych i wiele podobnych pomysłów ... " 

Trzecia i ostatnia realizacja sztuki Ionesco w naszym Teatrze to 
polska prapremiera dwóch jednoaktówek: 1\'owy loku1 e1 r i S::::alc1is1wo 
we: dwo.1c, przygotowanych pod wspólnym tytułem - /, okc.11 11 rzv (ty
tuł - jak zaznaczono w programie pochodził od teatru) przez ówczes
nego dyrektora Stare go Teatru Zygmunta Hiibnera i ze scenografią 
Wojciecha Krakowski e go (prem. 3 czerwca 1965 r.). Wśród oswojonej 
z poetyką absurdu i zachodnią awangardą teatralną publiczności 
i krvt vki spektakl Ionesco nie wywołał już takiego wrzenia, o czym 
świadczy le tn i ton recenzji, brak polemik i kontrastowo odmiennych 
opinii. 

A jaki okaże 
Starego T eatru? 

ię powrót Ionesco po 31-letnie j p r zerwie na deski 

Teres a Bazarnik 
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