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T EATR EUGENE IONESCO jest świa
tem szczelnie zamkniętym. Ludzie 
pojawiają się na scenie, niczym zau
tomatyzowane twory, reagują tylko 

na pewne określone bod;'.ce, i to reagują 
w sposób st.?reotyp::nvy. Ionesco w swym 
teatrze wydobywa w!aśnie potworno:ść te j 
stercotyp::iweośc i. Tematy dla swych sztuk, 
zazwyczaj :icdnoa k towych - :rn :1.idu.ic gd7.ic 
bą::Li.: zaręc7.yny w tzw. porządnym miesz
czariskim domu , wizyta jednego statecznego 
małżeństwa u drugiego statecznego małżeń
stwa, lekcja u pi·ofesora, cod zie nne ż.vcic 
spckojnego malżeóskiego sLldła itp. Sztu
kom swym nadaje różne podtytuły: „a nty
sztuka" . „drnmat komiczny", „ko media na
turalistyczna ', „farsa tragiczna ', „pseuclo
clramat" . .A le chodzi w nich wszystkich o tę 
samą sprawę, o clota~·cie do powtarzających 
się nieoclmi1: nnie schematów lud zkie.i egzy-
3lencji. Pisars kie zabiegi Ionesco przy pom1-
n3. .i'J nieco intcnecje Picassa, który po to 
rozklada r~ecz lub c:zlowieka na , .. ?kmcnty·· 
aby dotrzeć do pewnego schematu konstruk
cyjnego lub ustalić jego położen i e wśród in
nych rzeczy. 

Cel swój osiąga Ionesco różnymi sposobami. 
Na ogól stosuje ten sam chwyt: gdy już 
uruchomi mechanizm swego utworu, rzuca 
-.v jego tryby kamieó, potem drugi, trzeci 
i obserwuje zabui·zenia w funkcjono\\·aniu 
aparatu - aby potem przywrócić wszystko d o 
stanu wyjściowego. W Łysej ~p!e1t:acz:ce po
tworność schematyczności lud zkiej egzysten
cji wylania się z samych dialogów. Zrazu 
toczą się one mniej więcej nmmnlni-:'. po
tem następuje spiętrzenie banałów - i na
Jle cc1 ś zaczyna się psuć, rozmowa zaczepia 
sic; o jaideś błahe głupstwo, nie może go 
ominąć„ rozdyma je, a potem zmienia się 
zwclna w bełkot, z nonsensów rodzą się 
nowe nonsensy, te z kolei pociągają za so
bą całą ich l awinę - wreszcie na końcu 
obie pary siedząc vis a vis sieb ie powta
rzają mechanicznie nie znaczące nic, ido
tyczne s łowa. Owa bezsensowna „łysa śpie
waczka" , która nie wiadomo jak wpad!a do 
rozmowy , już z niej nic wypadnie, będzie 
krążyć, przeszkadzać, uwierać, podkreślać 
przerażającq schematyczność tego towarzy
skiego mechanizmu. 

Pocbbnie realizu:ie swoje zamierzenia Ione
sco w sztuce pt. Jacek - czyli utegto.~ć 

gdzie ceremoniał mieszczaz'lskich zaręcz\•n 
urasta do rnakabryc7.ncgo obrzędu. Po:lobnie 
w znakomitej Lekcji, gdzie profesor w sta-
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nie istnej euforii, gdy idiotyczność owej 
lekcji osiąg:ięla swój zenit, za bija w•·cszcie 
uczE>n nicę wielkim kuchennym nożem. Zre
sztą za drzwiami czeka już nowa uczennica. 
Ionesco dba o to, aby teatr jego pr1.ypomi
nal mechanizm katarynki, często sztukę za 
myka powtórzeniem scen początkowych , aby 
podkreślić nękaj<1cą „ustawiczność", n;C':jako 
„prJnaclczasowość" ukazanych zjawisk. Sce
nografia i inscenizacja na ogól wiernie pod
chwytywały zalecenia autora poclkreśla:i~ic 
jeszcze „obrzydliwo~ć „ , czy tc7. a este tvcz -
ność" poszczególnych scen i calego klimatu . 
Dbał bardzo o to a wangarclowy teatc· Ba
bylone, który dat wiQkszość: prapremier Io
nesco w bru:lno-szarych ubraniach i dcko
rncjach, skierowując zielonkawe ~\vintla na 
twarze postaci, aby uzyskać ich ziemistość, 

nieświeżoć i tel. 
Czasem „udziwnien;e" lrma inej, przeraża
jącej rzeczywistoś i idzie u Ionesco bardzo 
daleko, :iak chociażby w trzyaktowej s7.tucc 
Am.ad.ee c•i cumment· s'en cli, bara.sser. gclzi~ 
cbok sypialni ba rdzo przeciętnych mnlżon
ków leży '". drngim pokoju ll'llp (który Z"C
szt<1 rcśn;e bez przerwy) , a na podłodz wy
rastają gr7.yby. Pani dornu żyje nie.jako 
w dwóch \Vyrniarach i jest domową kwoką, 
jak i telefc.ni s tką w ielkiej mięcL,ynaroclowc.i 

centrali , jej stanowisko zna:iclu.ic , ię w ką
c:ic pokoju i każdorazowo , gdy siadu tam, 
nr,k tad a nu głowę kapelusz, symbol wej 
funkcji itd. W ostatnim akc ie Ama-
deusz ciągnie cllugicgo jak tyka tru pa 
ctlicarni Paryża. Napotkani po drod ze Arne
ryk;mie dziwią s ic; bardzo wielu rz,'l'ZOm, 
natomiast wcale nie t mu , że bohater ,;ztuki 
wlecze zmarlcgo. W ko11cu obt1.i unoszą się 
do nieba. 
Nie wydaje mi się jednak, a by ta w~aśnic 
sztuka byla najlepszym „wydaniem" Eugenc 
Ionesco przeład owana niespodziarikarni 
1 „udziwnieniami' ;' , które raczej należą do 
arsenalu minionej już rewolucji nadreali
stów. Sądzę, że na jpelniejszy wyraz swego 
ta lentu osiąga on w sztukach mniejszego wy
m i:.iru. zwartych, konsekwentnych w przv
jętej ine todzi~ deformacji świata, takich jak 
Lekcja, Jacek - c2yti utegto~ć lub Kr_es ła. 

I w tym utworze dochodzi do głosu myśl 
o upiornej schematyczności i konwencjo 
nalno5ci ludzkiego życia. Stara, w za l eż
ności od (niewidzia ln e.i) osoby, z ktr>1·1 roz
mu\\'ia , zmienia sic;, raz jest zb:ila lq matką , 
drugi rnz ulicznq dziewką . Starzec \\.' rm:
mowic z Pulkownikiem ze ,-.wyklego s tróżn 
zmienia się \1· Marszałka D\voru. Gdy wnę-

lr7.e wpelnia sic; krze~lami i sieclz<irymi na nich 
z.ia\\'ami - Stara wpada z krzykiem: „Cze
knladn mrożona, karmelki" itd. - jak w tc
:tl ze. Za każdym ra zem podlegają inne.i kon
wencji, in nem u schematowi , który każe im 
dzi;dać i postępować w taki , a nic w inny 
spnsób. 
Pomiędzy teatrem Ionesco a innymi wy
b1tnvmi zjawiskami współczesnego dramatu 
fr a ncuskiegu istnieją wyrnżnc nici wspólne . 
Czlowiek u Beckettc1. u I one~c ~i, u Aclamova 
czy Aud ibcrti 'cgo mimo wszystkich swoich 
o:l rc;bności inclywic!ualnych, zachowuje pew
ne cechy zbliżone. 
Wielka proza psycho logiczna i dramat psy
ch0logiczny przeżywa niewątpliw ie swój 
kryzys. Czlowiek (czy Leż jego psychika), 
który w okresie mic:dzywojcnnym i dawnych 
ok r ' ·ach l iteratury stawał się „miarą wszech
rzerzy" - spada do roli pionka, mechan izmu, 
marionetki. Beckett przedstawia go bez
radnego wob:>c K csmosu, Adamov widzi go 
miażdżonego przez nieludzki system poli 
tyczny , Ionesco uwiktancgo w koszm ar co
dzienn ej egzys tencji. Wydaje mi się, :7c- ka
tak l izm osta tni 2.i wojny, bezmiar zdzicze11 
i ;rbroclni, cala „epoka pieców; ' musiała w.v
Wt"ZPĆ decydujący wpływ na powstanie tego 
nurtu widzącego człowieka p rzez odwrotną, 
zmniejszoną stronę lornetki. Kryj e się w tej 
tendencji jakaś ni chęć cło wielkic h s ł ów, 
do patosu , do bohaterskiego widzenia czło
wieka , do wnikl i\\·ej dłubaniny we wnętrzu 
lud :~kie.i duszy. 
Ta wizja człowieka bc7.rndn cgo, uwikłanego 
we własną nieporadność, zmiażdżonego, wy
aaje sic; bliższa rzeczy wistości. Taki czło 
wiek l ękliwie przemyka się pomiędzy 0wymi 
„c;:erwonym i śvv·1a tłami wspólczcsności ", któ
l'e sygnali7.ujq coraz to nowq jego moralną 
V.lęskę, punkty graniczne jego rozczarowania. 

Konrad Eberh:irdt 
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