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Bylem~ zukoao.y rakcR, k~ 
wzbudzll apektakl K.RZESEL. Otrzyma-

. ~ wiele llt6w od lallzl 1to1'cJda ~ 
aleko od ltentury: piał domllle pewle• 
bydnlllłk, jaka 6redalozamołu ppo
dyal domu, łoa robomlka, OIOlry mlode 
I ltare. Jednym atuka •• podobała, 
dnllfm lit podobała, wuuuyła kil, a co 
mjwualejae - D'Ozumłelł ,h. Jednym 
pnypomallło to wlaw&9 dziadka, 111-
aym kojanyło lił nleaczt'Uwym wajml, 
jeaa.e bud odbierali to jako rzecz o swo
im wluaym łyda ltcl. Nie dziwi kil ul 
styl, ul komtrukcja KRZESEŁ, złapali 
jpyk atukl I aedzDI jej rozwój. ldl 
D'Ozmałeale by• daleko bardziej ływe 
I dokładne Dit zrozlllllleale wielu kryty· 
k6w ł lltent6w. 

Zana miałem udi.ieJł, łe atuka aa 
ale jelt utworem awaaaanlowym, pne
zaaaoa1JD dla pntki wtajemnla.cta)'d!. 
Trudao •ble wyobruii Nnlziej ndaae 
potwlenlzale. Polltyczu lb'o~ 
llie jelł popularna, ludzie - „ od lleble 
oddzlelcllł, bezpocłredąle porozlllllleale 
jelt moillwe. WDJICY ludzie CZuM Ilf 
umotał. Powiedz.de Im o kil lalllOłDoKi, 
a rozpo.ma,M lleble I to ltrza&ka łeb 

lllllOłao6E. Cbdalbym bardzo koatyauo
wai Io wzruaa,Rce dołwladaule. 
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Ionesco Eugene (Slatina 1912). Syn Ru
muna i Francuzki, wychowywanf we Fran
cji aż do trzynastego roku żyaa, poznał 
francuski jako swój pierwszy j~zyk. Późnic;j 
powr6cił wraz z rodzicami do Rumunii, 
gdzie skończył studia, pracował jako nau
czyciel francuskiego i rozpoa.ął karierę 
literacką w Bukareszcie. Mając dwadzieś
cia siedem lat, już żonaty, przybył do 
Francji, aby pisać pracę doktorską, 1 tutaj 
już pozostał. 

Zafrapowany komicmym kontrasteąi 
mi~ banalnością wypowiadanych zdań 
a uroczystym tonem lektorów ze manych 
płyt do nauki angielskiego, z których sio 
uczył, Eugcne Ionesco zdecydował się na
p~ć ~a uciechy przyj~ciół, „anty~tuk~", 
ktorej tytuł - Łysa śp1ewaczka.,, rue mają
cy nic wspólnego z trcści;l, został wybrany 
całkiem ptzypadkowo spośród aktorskich 
pomysłów w trakcie prób. Ten antyteatr 
prl.CCiwstawiał się pseudo-naturalności te
atru bulwarow;fo, łamiąc jedn~e ka
rtezjańską lo · ę akcji, .P.sychplogiczną 
prawdę postaci i zawartość znaa.eniową 
języka. Ow parodystycmy teatr doprowa
dza codzienny frazes do 'ranie absurdu, 
powoduje istne „załamarue ~wistoś
ci". Ionesco uważał wtedy, że nap1Sał „coś 
w rodzaju tragediiJ!(ka". W słynnej już 
wypowiedzi stwier · : „Nigdy nie po)mo
wałem rozróżnienia, jakie czyni się mi~zy 
komizmem i tragi.ml.em. Komizm - Jako 
prl.CCzucie absurdalności - wydawał mi 
się zawsz.c bardziej rozpaczliwy niż tra
~·, Kom.izm nie oferuje i.adncgo wy
JSC18 • 

Pierwsze sztuki Ionesco - Łysa śpiewa
czka (1950), Lekcja (1951) - były wy
stawiane w małych salkach lewobrzeżnego 
Paryża, przez ubOgich reżyserów, z mało 
podówczas znanymi aktorami i dla pub-

, 

liczności niezbyt licznej, a przy tym często 
wrogiej. Jego niewątj>liwie najlepsi.a sztu
ka, Krzesła (/es CbaJses) była w 1952 roku 
grana w niemal zrujnowanej sali (Lancry). 
Jednakże następne utwory Ionesco - (O
fiary obowiązku), 1953, Amadeusz albo 
jak się go pozbyć, (1954), Kubuś, czyli 
uległość (1955) - zdobywały już coraz 
szerszą i coraz przychylniejszą publiczność. 
W 1956 roku Jacques Mauclair zrealizował 
nową wersję Krzeseł w Studio de 
Cha·mps-Elysees. Pod wpływem entuzjas
tycznego artykułu Jean Anouilha, bynaj
mniej nie uwielbianego przez miłośników 
lonecso, czytelnicy ,,Ie Figaro" ruszyli do · 
szturmu na ten ma~ teatr. W ten sposób 
szersza publicznośc poznała szyderczą 
twórczośc lonecso, ktorej jeszcze jednym 
pięknym przykładem był Nowy lokator 
(1957). 

Wtedy właśnie teatr Ionesco i.aczął gwał
townie ewoluować. Mniej absurdalny, 
mniej komicmy, bardziej obciążony treś
ciami filozoficznymi i moralnymi, dąż.ący 
do wi~kszej zrozumiałości - zbliżył się on 
do tegoż teatru tradycyjnego, z które$o 
przćd tem szydził. Morderca nie do wyna;ę
ci.a (prapremiera 1959) był pierwszym prze
jawem tego nowego stylu, który, zdaniem 
jednych, stanowi doskonałe spełnienie ta-
Jacques Mauclair i Tli.Ila Chcllon w KnesłM:b.. Dekoracje 
Jacques Noli. Studio des Champs-eJyMSes, 1956 



lentu Ionesco, a zdaniem innych, przeciw
nie, oznacza utratę wszystkiego, co decy
dowało o jego oryginalności i wartości. 
Ntlct nie kwestionuje jednak s:zczerości au
tora, przeraŻ9nego absurdalnością, złem, 
śmiercią, mrocmością świata. 

EWA NAWROCKA 
- 25 lat na scenie Bałtyc
kiego Teatru, ponad 150 
ról. Najpierw w sezonie 
1966/67 „Paryżanka" H. 
Becque, później jako Kla
ra w „Slubach", Rozalia 
w „Janie Macieju Karolu 
Wścieklicy", Claire 
w ,,Pokojówkach" (reż. 

. M. Prus), „Antygona" 
w reż. J. Zegalskiego. Główne role w „Tan
gu", „Całym życiu", w „Umrzeć z.e śmie
chu", „Dzieciach z dworca ZOO". W osta
tnim sezonie jako Madeleine Bejart 
w „Molierównie" Anouilha. Pierwszy raz 
w sztuce Ionesco. Znak zodiaku - Byk; 
Teatr kojarzy z marz.eniem; najważniejsza 
w życiu - uczciwość. 

JERZY LAPIŃSKI 
- od 1968 r. aktor Teatru 
Wybrzeże. Pierwsza rola 
(w zastępstwie) w „Trage
dyji o Bogaczu i Łazarzu" 
wg anonimowych tekstów 
w reż. Tadeusza Minca. 
Najważniejsz.e role: 
w „Dlacz.ego mnie budzą" 
Ghalderodego i „Gomb
rowicz.e" w reżyserii 

R. Majora: „Iwona„.", „Ślub", „Operet
ka", „Historia" .Pierwszy raz gra w sztuce 
Iones_c<;>. Znak zodiaku - Skorpion; Teatr 
- m.IeJsce pracy. 
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SNY IONESCO 
Fragmenty wywiadu, jaki dla Le Nou

vel Observateur (z 25 XII 1982) prze
prowadzili z jubilatem, członkiem Akade
mii Francuskiej Guy Dum.ur i Jean-Paul 
Enthoven. 

Postaci pańskich sztuk nigdy nie marzą 
o wybiciu się, o zdobyciu sławy: cechuje je 
zupełna bana/noić i całkowita anonimowość. 

To się zapewne wiąż.ez faktem, i.e wpra
wdzie pragnęłem sławy literackiej, ale bar
dzo szybko zdałem sobie sprawę z jej 
próżności. Bo jeśli się nie pisze jak święty 
Augustyn lub święty Jan od Krzyża, to 
któż moi.e oczekiwać czegokolwiek od 
słów? Oni pisali żeby przekazać to, co 
najbardziej zasadnicze, swą wiarę. Ale in
ni? Ale Ja? Od samego początku mogłem 
dzielić się jedynie nieufnością wobec skoń
czonego Dzieła. Chciałem przezwyciężyć 
bardzo próżną namiętność do literatury 
jako takiej. I dlatego zapewne zacząłem 
pisać anty-sztuki z anty-p>staciami. Dlate
~o chciałem wyśmiewac tych, którzy, jak 
Ja, pozwolili się z początku uwieść sławie 
pisarza. Stąd moja pierwsza książka napi
sana w wieku dwudziestu la~ przeciw Vic
torowi Hugo ... 

Czy początkowo chodzi/o panu o sprowo
kowanie skandalu? 
Początkowo próbowałem po prostu zro

zumieć świat, w który historia rzuciła mnie 
przypadkowo. Świat pozornie obiektywny, 
ale w rzeczywistości całkowicie nadprzyro
dzony, barokowy, dziwaczny i 'roteskowy. 
Łysa ipiewaczka to było własnie uczucie 
groteskowości tego, co mnie otacza i co 
wciąż pozostaje niewytłumaczalne. Dlacze
go istnieje zło, a nie dobro? To moje jedyne 
pytania. Czy stawianie ich jest czyms skan
dalicmym? Smuci mnie - ale nie obraża 

- to, że od ponad ponad dwu tysięcy lat 
teologowie,, filo~f owie, ~więci _i ~óżni bi~
dni mpalency mg?y me . umieli ~a. ~~ 
odpowiedzieć .. Musiałem więc ~eźć J~ 
modus vivendi z powszechną ignorancją, 
a jeżeli chodzi o JStotę rzeczy, to zrezyg
nowałem z wszelkiego tłumaczenia świata. 

A. przecież nadal pan pisze„. . · . , . 
Tak, ale tylko z P.rzyzwy~ema: ~z 

inego mógłbym robić? W k ym razie, 
jeżeli mnie kochano lub nienawidzono, to 
zawsze przez nieporozumienie. Naj~icrw 
był Anouilh, któremu zawdzięczam Jeden 
z pierwszych pochlebnych arty~ów, ale 
jego pochwały dotyczyły wyłączruc czysto 
literackiej strony moich sztuk. A potem 
było osławione plemię brechtowcbw, któ-

, rzy sądzili, że cały mój tea~ ~~celu 
tylko szyderstwo z mies:zczanskicgo Języka. 

Nie bez racji. 
Z pewnością, ale ironia ta była sprawą 

zupełnie ubocmą. Najważniejsze było nic 
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to, <:zy ludzie mówią, czy też nie mówią 
językiem mics:zczańskim, <:zy nawet mało
mi~~zcza~s~. Rzeci.ą . dla mnie najbar
dziej zac17:iwiaJącą było, ze mów i ą, że się 
porozumtewaJą u sobą lub też nie, że się 
poru~ją, . że s ą. Slow'!-, którymi się 
posługiwali - banały, obiegowe pojęcia 
~yły w ~ojej tw~r~ości o wiele mniej 
~totne ruz złudzenie, ze te słowa pozwalają 
im rozumieć się nawzajem. W tej sprawie 
brechtowcy-którzy uznali mnie za czło
~eka lewicy pod pretekstem, że preferuję 
Język rozbity na cząstki - niacgo nie 
zrozumieli. Inni - na zasadzie symetrii 
- odnosili się do mnie nieufnie dla tych 
samych powodów, ·którym zawdzi~cm 
~ob!!ł rep!ltację na lewicy: bali się mojej 
ironu, moich groteskowych drobnomiesz
czan. Sądzono, że zamierzam wysadzić 
w powietrze całą budę, po1"7.ądek spo
łeczny i atakowano mnie jako wroga 
klasowego. 
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hm6wienia na bilety przy)nujc codziennie z wy,Mtkicm 
niedziel, łwi•t i dn.i wolnych od pncy w 1odz. 9-1 S 
IMPRESARIA TTcatru, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 
tel. 233-35, w wolne 10boty Sck.tetariat Teatru, tel. 
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