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Rysunek Jacques Noe!'a z programu paryskiego przedsta
wienia „Nosorożca" 

4 

ELZA TRIOLET 

ZOBACZCIE „NOSOROŻCA"! 

W małym miasteczku francuskim, wśród szarej mono
tonii jego banalnych, codziennych spraw i przeciętności 

obywateli, pojawia się - rzecz niesłychana - nosorożec! 

Nosorożec anonimowy, którego obecność widz dostrzega 
jedynie w postaci kurzawy kłębiącej się tam, gdzie prze
brzmiał jego ciężki galop ... Ale oto wkrótce uświadamiamy 
sobie, że wszystkie postacie sztuki, jedna po drugiej, 
przekształcają się w nosorożce. Epidemia przybiera na 
sile, osiąga gigantyczne rozmiary i po pewnym czasie 
w całym miasteczku jest już tylko jedno olbrzymie stado 
szarozielonych nosorożców, dudniące i ryczące na ulicach, 
tratujące wszystko na swej drodze. Jeden jedyny czło

wiek pozostanie człowiekiem: to pan Berenger, zwykły, 

przeciętny obywatel, który jednak zachowa swą indywi
dualność - pomimo przerażenia, rozterki wewnętrznej 

i osamotnienia. 

Ta ponura farsa wprawiła całą salę na próbie gene
ralnej w Odeon-Theatre de France w Paryżu w istny szał 
wesołości, oklasków, śmiechu, wielokrotnego wywoływania 
aktorów... Byłam przekonana, że Ionesco mimo wszystko 
osiągnął sukces, przy czym „mimo wszystko" oznacza tu, 
że zwolennicy Ionesco wybaczyli autorowi jasne posta
wienie sprawy, oraz, że publiczność po prostu szczerze się 

bawiła oglądając tę sztukę krwiożerczo antyfaszystowską. 

Jakież było moje zdumienie na widok pierwszych arty
kułów prasowych! Czyżbym miała bielmo na oczach? 
Czyżby rhinoceritis acuta zaatakowała lewicowych kry
tyków? Ale jakże się to zaczęło? Może nosorożce, dostrze
galne jedynie w postaci kłębów kurzawy, zaraziły kryty-
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„ 

k ·w-ludzi? Oto powstają już wszyscy jak jeden nosorożec 
pr.Lciwko sztuce, wydając o niej sąd z punktu widzenia no
sorożca... By nie dać się przyłapać, nie znaleźć się poza 
społecznością subtelnych koneserów-nosorożców. Niektórzy 
posuwają się nawet tak daleko, że fałszywie rozumieją 

satyrę antynazistowską, rozpoznając samych siebie w obra
zie, jaki mogliby mieć o nas tylko nasi najzacieklejsi wro
gowie. To doprawdy szczyt giętkości umysłowej, w ten 
sposób wszystko wziąć na siebie i do siebie. 

Mam chyba bielmo na oczach, nikt bowiem nie może 

się mylić co do znaczenia tej sztuki, trudno wyrazić się 

jaśniej. Jest w niej wszystko: szarozielona barwa noso
rożców, ryki muzyki konkretnej, w której konkretnie słyszy 
się słowa niemieckie, straszliwy hałas od czasu do czasu 
rozbrzmiewający znanym nam odgłosem stąpania ciężkich 

butów. Postacie sceniczne przekształcając się w nosorożce 

przybierają nie tylko zewnętrzne cechy zwierzęce, lecz 
jednocześnie nasiąkają ideologią nazistowską, z jej powro
tem do natury, do „instynktu", do brutalnej siły .... 

Stopniowy wzrost epidemii rhinoceritis przedstawiony 
jest po mistrzowsku. Jakąkolwiek drogą, w jaki sposób 
bakcyl atakuje „logika'', urzędnika, milutką maszynistkę, 

zawodowego opozycjonistę, tego demokratę noszącego już 

w sobie zalążek faszyzmu, szefa itd. - w każdym i w każ
dej proces faszyzacji jest pokazany z humorem prze
r aż aj ą cym. Ach, jak bym chciała zobaczyć na przed
stawieniu tej sztuki zwykłą przeciętną publiczność, która 
nie brałaby psa za biesa i byłaby wdzięczna autorowi, że 

chwyta nosorożca za rogi czy też za róg, obdziera go ze 
skóry, patroszy i sieka na drobne kawałki! 

Trzeba usilnie chcieć, by dostrzec w tej sztuce coś 

innego, by przyjmować, że istnieją w niej jakieś inne 
a n t y poza tym, które się łączy z rzeczownikiem f a s z y z m. 
Nie znam Ionesco osobiście, możliwe, że wewnętrznie jest 
przeciwnikiem obojętne czego, ja jednak sądzę go na pod
stawie tego, czemu daje wyraz publicznie: na podstawie 
„Nosorożca", sztuki wielkiej, z jakiegokolwiek punktu 
widzenia. 

Rzecz dziwna, kiedy w sztukach Ionesco pojawiały się 

banały, publiczność sui generis była wielce uradowana. 
Z chwilą jednak, gdy te same banały zaczęły oznaczać 

pewne rzeczy wyraźnie, co prędzej oskarża się Ionesco 
o konformizm, podłość, zarzuca mu się utratę talentu itd. 
Czyżby właściwością konformizmu było iść przeciw prą-
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Jean-Louis Barrault, Wil!iam Sabatier i Simone Va!ere 
w paryskim przedstawieniu „NOSOROŻCA" (rys. GARCIA) 

dowi? Zdarzało się, że malarze - abstrakcjoniści przecho
dzili do malarstwa figuralnego, płacąc za ów konformizm 
utratą codziennego chleba. Jestem spokojna o chleb co
dzienny Ionesco; chciałabym tylko zrozumieć, jak się to 
dzieje, że ludzie, którzy drżą na sam dźwięk słowa kon
formizm, nagle głuchną i ślepną, i nie rozpoznają ani 
jednego przejawu non-konformizmu ucharakteryzowanego. 
Kiedy Ionesco, za cenę utraty swej publiczności, staje się 
obrazowy, jest non-konformistą. Gdyby nawet cios jego 
uderzył w próżnię, jeszcze pochyliłabym głowę przed jego 
odwagą. Ale Ionesco wymierzył cios celnie. Przedstawił 
proces faszyzacji w sposób wspaniały i niezapomniany. 
Udało mu się przy pomocy . swego świata pajaców i hie
roglifów skarykaturować postawy ludzkie wiodące czło
wieka do upadku zarówno psychicznego jak fizycznego. 
Farsa, którą Ionesco uderza po głowie pewien typ publicz
ności i rzuca pod stopy szerokim kręgom widzów, jest 
dziełem sztuki, czynem odważnym i społecznie potrzebnym. 
Byłam szczęśliwa, że na scenie Odeon-Theatre de France 

spotkałam naszego przyjaciela, pana Berenger, którego 
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Ionesco powołał do życia w swym „Mordercy bez poborów", 
sztuce opublikowanej w roku 1957, pod którą, jak mi się 

wydaje, można było odczytać słowa: dalszy ciąg nastąpi. 

Nie miejcie mi za złe, że cytuję siebie samą, ale pod 
artykułem, napisanym przeze mnie w marcu 1959, z okazji 
narodzin teatralnych pana Berengera, również można było 
dodać: dalszy ciąg nastąpi. 

,„„W teatrze Recamier narodził się typ, który powinien 
by wejść do naszej mowy potocznej jak Panurge, Don 
Kichot, Prudhomme, Marius... Ale p. Berenger jest przede 
wszystkim człowiekiem naszych czasów. Wpisuje się 

w historię współczesną, w naszą historię i jest podobny 
do wielu ludzi, których znamy, z których może niesłusznie 
kpiny i którzy równie niesłusznie drażnią . 

... Należy uznać nieprzeciętny talent, jaki autor _wyka
zał w tej sztuce w zestawieniu z całą swą dotychczasową 

twórczością. „Tueur sans gages" („Morderca bez pobo
rów") powstał w sierpniu 1957, jest to ostatni z jego 
utworów scenicznych ogłoszonych drukiem. Czekam z nie
cierpliwością na następny krok ... " 

Następny krok jest zrobiony. Dobry, słaby człowiek, 

<arzyciel, Berenger, umiejący tylko błagać i podejmować 
próby przekonania mordercy by nie zabijał, Berenger, 
który raczej pozwoli się zamordować, niż sam użyje swych 
dwu starych rewolweróv.r, Berenger, którego ostatnie słowa 
brzmiały: „Mój Boże, nic nie można zrobić!. .. Co można 

zrobić ... Co można zrobić? ... ", otóż Berenger z „Nosorożc3." 
umie po wiedzieć: „No, to niech będzie. Będę się 

bronił przeciwko całemu światu! Moja strzelba! Moja 
strzelba! Przeciwko wszystkim będę się bronił. . . Jestem 
ostatni... Do końca będę człowiekiem! Ja nie kapituluję ... " 
Tak kończy się „Nosorożec". 

Kiedy jakaś lekka psychoza zbiorowa jest nieszkodliwa, 
nazywa się ją „modną". Nosi inne miano, kiedy oddzi~łuje 
na uezucia estetyczno-polityczne lub po prostu polityczne. 
U licha, czy kiedykolwiek przypuszczałam, że jakaś sztuka 
Ionesco przyprawi mnie o taki kołowrót myślowy, zbudzi we 
mnie takie nieodparte pragnienie uświadomienia sobie: gdzie 
są moi przyjaciele, gdzie wrogowie? Moi ewentualni czy
telnicy wiedzą, że dla mnie sztuka jest jednym z czyn-
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ników mających zasadniczy wpływ na postawę człowieka. 
Bez względu na okoliczności, zwłaszcza zaś w okoliczno
ściach trudnych. Dziś, kiedy swastyki znów odżywają, 
atakowanie takiego dzieła sztuki, jak „Nosorożec", jest 
czynem niebezpiecznym. I muszę się zdobyć na duże opa
nowanie, by określić to w ten sposób. 

Fragmenty artykulu zamieszczanego 
w „Les Lettres franc;;aises" z 28. 1.-
3. 2. 1960 r. przelożyla 

MARIA TRACZEWSKA 



Od umowności do realizmu 
(O Ionesco l "Nosorotcu") 

!!adziecka prasa literacka wykazuje ostatnio coraz 
większe zainteresowanie twórczością Eugene Ionesco. 
W czerwcowym _numerze „Inostrannoj Litieratury" 
z .1960 r. ukazał się artykuł znanego krytyka radziec
kiego !· Frida omawiający dramaturgię Ionesco ze 
szc;zegolnym uwzględnieniem „Nosorożca". Poniże/ za. 
mieszczamy w streszczeniu ważniejsze tezy tego 
artykułu. 

Nie ulega wątpliwości, że mamy dwóch Ionesco - wcze
snego i dzisiejszego. 

Ionesco „wczesny" pisał farsy szczególnego rodzaju: 
łączył sytuacje i środki bliskie teatrowi Moliere'a z ko
szmarami zrodzonymi z kręgu Kafki. Bliskie były mu 
tematy i sytuacje „okropne", traktowane często na modłę 
parodii, podlane zabawną czy mroczną buffonadą. Grote
skowo-ekscentryczne farsy-koszmary rozgrywały się jakby 
mechanicznie, przy kamiennym spokoju i obojętności auto
ra. Konkretne sprzeczności społeczeństwa burżuazyjnego 
zastępował symbolami (np. „ofiara" i „prześladowca"); 
z drugiej strony, dwuznaczność symboli zdawała się suge
rować, że wszelka walka między „dobrem" i „złem" jest 
absurdalną zabawą w kotka i myszkę. 

Teatr Ionesco jest umowny. Nie dlatego jednak jest nie 
do przyjęcia przez zwolenników realizmu. Umowność jest 
częścią teatru. Jednak „wczesny" Ionesco posługiwał się 
umownością dla wyrażenia „koszmaru" absurdu. Często 
stosowany przez niego chwyt to automatyzm reakcji, 
automatyzm zachowania, rozmowy kompromitujący 

w sposób dość odległy sztampy życia codziennego. Ionesco 
z tego okresu zaliczał do sztamp nie tylko zbitki słowne, 
którymi szpikował tekst, ale wszystkie słowa, wszystkie 

10 

myśli. Pastwiąc się nad „potocznością", Ionesco jedno
cześnie rozszerza zakres tego określenia, obejmującego 

u niego nie tylko paplaninę mieszczańską, banał języka 

codziennego, różnych powiedzonek, ale i pojęcia będące 

najwyższymi ideałami ludzkości. 

Po czteroletniej przerwie napisał Ionesco dwie sztuki, 
„Mordercę bez poborów" i „Nosorożca", różne pod wielo
ma względami od jego twórczości wcześniejszej. Przypo
wieść o mordercy bez poborów, zamiast prezentować ko
lejny „koszmar", zwraca się w stronę starej legendy ludo
wej o smoku żądającym coraz nowych ofiar 1 przejezdnym 
królewiczu, uwalniającym córkę królewską. Wraz z mo
tywem legendy ludowej zjawia się jasny, zrozumiały 

konflikt: człowiek dobrej woli przeciwstawia się spo
łecznemu złu. Zamiast królewicza mamy po prostu pana 
Berenger, po raz pierwszy w sztuce Ionesco pojawia się 

postać będąca i alegorią, i żywym człowiekiem. Stosunek 
autora do bohatera jest dość skomplikowany. Pisarz prze
rysowu ie nieust<1nnie marzenia Berengera o nowym, pięk
nym życiu; chce, by brzmiały ironicznie, jak parodia. 
Boi się, że czytelnik będzie go traktował serio. Obraz z~
tem jest ironiczny, komiczny. Jednak czytelnik z łatwością 
rozszyfrowuje machinacje autora, który chce na modłę 

swej wczesnej twórczości pokazać Berengera jako maskę, 
pozbawić jego postępowanie logiczności. Słucha jego wy
powiedzi z uśmiechem, sympatią darzy nie autora, ale 
bohatera. Elza Triolet podpowiada, że Berenger ma w sobie 

coś z Chaplina. Spostrzeżenie jest bardzo trafne i zna
mienne. 

Berenger chce zabić mordercę. Powtarza: „Trzeba wszy
stko zmienić". Nie jest to błaha kwestia, ma swój głębszy 
sens. Jak świadczy „Humanite" we Francji słyszy się te 
słowa na każdym kroktl. Ionesco nie mń~ł ie~ nie tJ<;łv~7!eĆ. 

RPr"""f>f m<>r7 v o tvm. <>hv .. WS"V"'tk0 z..,.,łP..,;f."· I„..,e„„o 
jest przeciwnikiem jakichkolwiek zmian. W ten sposób 
autor, przeciwstawiając się historii, staje się równo
cześnie antagonistą własnego bohatera. Ośmiesza go, kom· 
promituje - bezskutecznie. Wymowa obiektywna sztuki 
zwraca się przeciwko Ionesco, mimo, że autor miał zada
nie o ileż łatwiejsze - wystarczyło jednym pociągnięciem 
pióra przekreślić postać. Gdy bohater widzi, że w rozmowie 
z mordercą słowa jego są bezsilne, ten „bardzo wolno" 
wyjmuje z kieszeni nóż. Wtedy Berenger również wyciąga 
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dwa rewolwery. Nie potrafi jednak zrobić z nich użytku: 
„0, ... na ile siły moje są słabsze od twej chłodnej pew
ności siebie, twego bezwzględnego okrucieństwa... Co 
można zrobić? Co można zrobić?" Morderca, uśmiechając 
się, zbliża się do Berengera... Kurtyna ... 

To nie morderca rozprawił się z bohaterem przypo
wieści. Subiektywny stosunek autora do rzeczywistości, 

kłócący się jawnie z obiektywną logiką wewnętrzną ro
zwoju arcyciekawego obrazu, przetrącił kręgosłup słabe

mu Berengerowi. Obraz umknął autorowi, nie pomieścił 

się w wymyślonym przez niego schemacie i rozbił się. Be
renger pozostanie w naszej pamięci takim, jakim go 
poznaliśmy. 

Berenger, który postanowił unieszkodliwić mordercę, 

dochodził do tego, że gotów jest nazwać go dobroczyńcą 

ludzkości. Prawda subiektywna, jak widzicie, jest takim 
samym mitem jak rozwój historyczny; nawet kłamstwo, 

w które ludzie uwierzą, może się stać prawdą jak pisał 

kiedyś Sartre. Coś podobnego dzieje się w „Nosorożcu". 

Bohater sztuki, chcąc przeciwstawić „starą" (humanistycz
ną) prawdę prawdzie „nowej", (antyhumanistycznej i absur
dalnej) znajdzie się w sytuacji tragicznej. W tragicznej 
farsie (albo tragikomedii) „Nosorożec" Ionesco wraca zno
wu do głównego motywu swego pisarstwa, do tematu 
zdrowego rozsądku. 

Berenger z „Nosorożca", mimo że nazywa się tak samo 
jak bohater „Mordercy bez poborów" jest kimś zupełnie 

innym. Jest wprawdzie tylko skromnym korektorem, lubi . 
koniak, nigdy nie widział w teatrze sztuk Ionesco, nie 
chodzi do muzeum miejskiego - ale przecież właśnie on 
nie stanie się nosorożcem, będzie miał dość siły, by prze
ciwstawić się opinii powszechnej. Tyle, że Ionesco nie jest 
pewien, czy upór, z jakim trwa przy swym proteście, ma 
rzeczywiście sens. 

Co to jest, te nosorożce? Jaką treść podłożyć pod ich 
alegoryczny obraz? Ionesco pozostawił szeroki margines 
dla domysłów. Wedle jego własnych słów, świadomie unikał 
konkretyzacji, nie chciał czytelnikom i widzom niczego 
narzucić, pozwala na kilka interpretacji samej sztuki 
i postaci, z których niemal każda może być trafna. Od 
siebie powiedział tylko: ludzie zawsze stają się zwierzę

tami, kiedy pojawia się jakaś nowa religia czy jak a ś 
doktryna. 
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Nic dziwnego, że i „Humanite", i „Liberation" nazwały 
alegorię zawartą w „Nosorożcu" dwuznaczną. 

Język ekscentrycznej groteski Ionesco i tym razem nie 
jest jasny, aluzje o charakterze politycznym są bardzo 
ogólne, sama zaś przypowieść przypomina wieloznaczną, 

mało precyzyjną aluzję; wszystko razem wytwarza w „czar
nej " farsie pt. „Nosorożec" atmosferę dwuznaczną. 

Obóz awangardy teatralnej był zapewne zakłopotany 

niedawnym oświadczeniem autora „Nosorożca": „Nie wiem, 
co to jest awangarda", „należałoby ustalić, co to słowo 

znaczy". Wkrótce potem powtórzył: „To nie moja wina, 
że zalicza się mnie do .„awangardy". Czy te słowa Ionesco 
(który dawniej, w „Improwizacji" i na kongresie ITI 
w Helsinkach, wypowiedział przy pomocy pięknych słów 

swój „program" awangardowy) mają znaczyć, że jego po
glądy na sztukę zmieniają się? Przyszłość odpowie na to 
pytanie. Przekonamy się wtedy, czy Ionesco skorzystał 

z nauki ostatnich lat. 
Nauka pierwsza to wyłamanie się postaci Berengera, 

tego z „Mordercy bez poborów", z martwego schematu 
wymyślonego przez autora. Nauka druga - to sposób, 
w jaki zrozumieli „Nosorożca" niemieccy 
widzowie. 

francuscy 

Premiera sztuki odbyła się w listopadzie 1959 r. w NRF, 
w Di.isseldorfie. W niewielkim odstępie czasu odbył się 

w tym mieście proces wytoczony zachodnioniemieckim 
obrońcom pokoju, który przypomniał o niedawnych hitle
rowskich metodach prześladowania ludzi broniących po
stępu - i premiera przypowieści scenicznej o przejęciu 

władzy przez ludzi zezwierzęconych, do których przyłą

czają się wszyscy karierowicze, niebieskie ptaszki, ludzie 
słabej woli, itd. 
Reżyser niemiecki nadał sztuce jednoznaczną wymowę. 

Argumenty tych, którzy przemieniali się w nosorożce, żywo 
przypominały - zdaniem krytyki francuskiej - argumenty 
jakimi szermowali Niemcy dwadzieścia czy dwadzieścia 

pięć lat temu, gdy szli za Hitlerem. 

W Paryżu, w Theatre de France „Nosorożca" wystawił 

Jean-Louis Barrault, kreujący jednocześnie rolę Beren
gera. Barrault nadał sztuce wymowę wyraźnie antyfaszy
stowską. Sens sztuki wyjaśniło ostatecznie przyjęcie jej 
przez widzów. Barrault pisał w roku 1955 w swojej książ
ce „Ja - człowiek teatru": „Sztuka ujawnia swe praw
dziwe oblicze dopiero z chwilą przyjęcia jej przez publicz-
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ność, czego nigdy nie można z góry przewidzieć.„ Autor 
bardzo często ma o swej sztuce sąd odbiegający od jej 
rzeczywistej oceny, wystawionej jej póżniej przez J?Ublicz
ność". Słowa te brzmią jakby były wypowiedziane bezpo
średnio w związku z inscenizacją „Nosorożca" w teatrze 
Barraulta. Wedle świadectwa Elzy Triolet, widzowie pa
ryscy zobaczyli w tragikomicznej przypowieści Ionesco 
satyrę antyfaszystowską, szczególnie aktualną w dniach, 
kiedy swastyka, złowieszczy symbol nazistowski, zaczęła 

się znowu pojawiać na ścianach domów nie tylko w Nie
mieckiej Republice Federalnej, ale i we Francji. Czy 
Ionesco skorzysta z tej lekcji, udzielonej mu tym razem 
już nie przez pana Berengera, ale przez życie? Zwracając 
się do tematu zawierającego konkretne sprawy społeczne, 

nie zrezygnował jednocześnie ani z ekscentrycznej groteski, 
ani z ulubionej formy przypowieści, ani z dwuznaczności. 
Współcześni - ludzie teatru i widzowie - przyjęli język 

Ionesco i formę przypowieści, odrzucili jednak dwu
zna cz n ość sztuki. Zdają sobie doskonale sprawę, j akie 
to zwierzęta zaczynają znowu zagrażać elementarnym pra
wom demokratycznym. 

lfi 

(Opracowane według „Dialogu" nr 8 
z 1960 r.) 

TADEUSZ KANTOR 

MOJA IDEA TEATRU 

Nowy teatr określany propozycjami nowoczesności i awan
gardy został otoczony fałszywymi przesądami, opartymi na 
wsteczności myślenia, na najgorszych tradycjach złego sma
ku, braku wiedzy, wrażliwości i ignorowaniu istotnych 
funkcji sztuki. 

Jednym z nich jest znany i nadużywany zarzut niezrozu
miałości, ekskluzywności i aspołeczności. Jakoś nie bierze 
się pod uwagę prostego faktu, że zarzut taki może wynikać 
ze stosowania fałszywej zasady w rozpoznawaniu dzieła 
sztuki. I tak jest właśnie w tym WYiPadku. Stosuje się bo
wiem zasadę odziedziczoną po 19-tym wieku, w etapie naj
głębszego upadku sztuki, zasadę, że sztuka jest ilustracją -
już nie życia - ale jego codziennej praktyki i jego powierz
chownej anegdoty. W takim świetle sztuka sięgająca poza 
tę cienką warstwę wydaje się niezrozumiała i dziwaczna. 

Jestem głęboko przekonany, że jedynie teatr oparty na 
metodach nowoczesnego myślenia i widzenia jest zdolny 
stać się dziś teatrem masowym, .zrośniętym ze społeczeń
stwem. Rezygnacja z pseudo dociekliwej analizy, wyobraźnia 
wybiegająca poza granice codziennej praktyki życiowej, 
metafora potęgująca emocjonalność ludzką, zaskakująca 
i szokująca siłą wyrazu - wszystko to wytwarza pole 
działania o wielkim napięciu, zdolnym do oddziaływania 

przekonywania wielkiej masy ludzi. 

TAK ZW ANA „DEKORACJ A 

Terminy ,.oprawa sceniczna'', „dekoracja", „scenografia" 
stają się w nowym teatrze nieużyteczne i niepotrzebne. Są 
bowiem rozgraniczeniem. To wszystko, co kryje się pod 
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tymi terminami powinno łączyć się z całością teatralną aż 

do jakiegoś calkowitego rozpuszczenia w ogólnej materii 
scenicznej. Nie powinno być oddzielnie zauważalne. 

Stosunek pomiędzy aktorem a „tym czymś" co było ongiś 
„dekoracją" czy „rekwizytem" powm1en być nierozer
walny jak w czasie rewolucji gilotyna i głowa Kapeta -
ostateczny. 

Teatr, o którym mówię, wykreślił już dawno pojęcie „de
koracji", która jest ilustracją sztuki. Są to najgorsze tra
dycje teatru. Dekoracja nie musi, a nawet niepowinna 

· spełniać jedynie funkc.ji lokalizacji, obojętne w jaJóej 
formie: konstruktywistycznej, surrealistycznej, ekspresjoni
stycznej, symbolicznej, naturalistycznej czy poetyckiej . Ma 
funkcje o wiele ważniejsze i ponętniejsze: lokalizowania 
emocji, konfliktów i dynamiki akcji, Może wogóle nie istnieć 
wchłonięta 1przez ekspresję i ruch aktora, zastąpiona .przez 
światło lub dzieła sztwki, obraz lub nzeżbę, posiadające 

walory autentyczności ta:k jak dotąd była przeważnie wyni
kiem 1stosowania autentycznych wartości na użytek teatru, 
stylizacją wątpliwej wartośd. 

KOSTIUM 

Pojęcie kostiumu podlega w nowym teatne bardzo ostrej 
rewizji. Kostium teatralny jest „nieużywalny" w życiu . 

„Używalność" życiowa kostiumu świadczy o dnie, na którym 
2lnalazł się teatr porwany fałszywymi urokami naturalizmu. 
Ale idę jeszcze dalej. Podaję w wą!lPliwość kostium hi
storyie,zny, który prrez swój anachronizm stwarzał i stwarza 
fałszywą iluzję teatralności. W gruncie rzeczy jest równie 
„życiowy" jak marynarka i spodnie. 

Jeżeli przyjmiemy, że ciało aktora, jak każdego człowieka, 
jest w proporcjach, w układzie, porządku, ukształtowane 

zgodnie ·z określonymi funkcjami praktyciinymi, życiowy

mi - koncepcja zmiany tych proporcji i porządku staje 
się bardzo nęcąca, dająca ogromne możliwości, właśnie ak
torskie, przekazywania treści nie mieszczących się w tej 
wdzierającej się z w.szystkich stron natrętnie praktyce 
życfowej. 

Nie jestem pewien, czy rzeczywiście ciało aktora jest 
taką - odziedziczoną po antyku i opatrzoną wszystkimi 
akademickimi pieczęciami - świętością, aby nie można 

go było kształtować bardziej swobodnie. 
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Jeżeli zgodzimy się, że kostium history<:UJ~» tak często 

używany w teatrze, deformował ciało ludzkie w dość ra
dykalny sposób z określonych, jak najbardziej życiowych 

przyczyn, że to samo na swój sposób robi kostium współ
czesny (bo w gruncie rzeczy cokolwiek się włoży na ciało 

ludzkie, następuje jego większa lub mniejsza deformacja) -
to nie widzę przeszkód, dlaczegoby nie można było kształ

tować swobodnie (kostium jest kształtowaniem aktora) po
staci aktora z przyczyn artystycznych i nadawać jej większą 
„rozpiętość", spotęgowaną przestrzenność, ruchliwość, zmien
ność, określone napięcia kierunkowe, swobodne a celowe 
w sensie sztuki układy. 

W takiej koncepcji indywidualność aktora zawierająca 

się dotąd jedynie w mimice twarzy, w ruchach, reakcjach 
systemu nerwowego, płynąc.a z ko:lwencjonalnych doświad
czeń życiowych, spełniać powinna pracę o wiele bardziej 
skomplikowaną, ale o wiele silniejszą w wyrazie. Musi prze
niknąć i ożywić ten nowy organizm, który jest i winien 
być jak najściślejszym zlaniem .się żywej materii ciała 

ludzkiego i ukształtowanej formy scenicznej. 

FORMA SCENICZNA „NOSOROŻCA" 

W kształtowaniu formy scenicznej różnych utworów dą
żę do coraz wyraźniejszego krystalizowania idei teatru. Jed
ne sztuki oddalają mnie od niej - inne przybliżają. Dla
tego byłoby grubym uproszczeniem objaśnienie formy sce
nicznej „Nosoro:ka", jako ilustracji tej jednej sztuki. 
„Nosorożec" należy do tych sztuk, w których warstwa 

anegdotyczna, leżąca płytko na powierzchni utworu, co 
chwila urywa się, gubi realne kontury, rozpływa się. Dnem 
płynie gwałtowny nurt, który nie da się objaśnić wyłącz

nie terminami tamtej „życiowej" strefy. Nie oznacza to, 
że jest czystą fantastyką. Nie ma z nią nic wspólnego. Jest 
realniejszy i sugestywniejszy od życiowej anegdoty i fabuły. 
Jego „akcję" wyznaczają nie wypadki, o które ocieramy się 
w życiu - lecz takie, które organicznie łącząc wyobraźnię 
z wymiarami realnego życia stają się jego potężnymi rezo
natorami, a nie marną kopią. 

Dlatego nie bawiło mnie „robienie" ulic, kawiarni 
i \lmętrz. Przecież nie w nich dzieją się konflikty utworu. 
Cały nacisk .położyłem na kształt postaci scenicznych, który 
powinien być sugestywniejszy i potężniejszy od kształtu 

i postaci widza. 
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Zamknięcie postaci scenicznych, kompletne, bez żadnych 
możliwości wyjścia - daje im cechę desperatów, a sytu
acji najwyższe napięcie. W tej głęboko filozoficznej anty
faszystowskiej satyrze stają się one w ten sposób jakby 
świadkami czasu nieludzkiego i jego formą. 

Projekty kostiumów TADEUSZA KANTORA 
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Przedstawienie prowadzi: - KATARZYNA KWASNIEWSKA 

Sufler: 

Kierownik pracowni 
scenograficznej: 

Pracownia damska 

Pracownia męska 

Nakrycia głowy 

Peruki 

Swiatła 

Brygadier sceny 

Kierownik techniczny 

- MARIA WNĘK 

- TADEUSZ GRONDAL 

- STEFANIA ZALESZCZUK 

- JÓZEF KANIA 

- MARIA SZTUKA 

- MARIAN ZALESZCZUK 

- JÓZEF JASIŃSKI 
EUGENIUSZ WANDAS 

- STEFAN KUKUŁA 
WOJCIECH KURP AN 

- ADAM BURNATOWICZ 
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