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Eugene Ionesco 

JAN - Ostatecznie, nosorożce to takie same istoty jak my_ 
które również m1ją prawo do życia. 

Bf:RENGER - Pod warunkiem, że nie niszczą naszego ... 
Mimo wszystko mamy swoją etykę, która jest niezgod
na, sądzę, z etyką tych zwierząt. 

JA'N - Ftvka! Też mi coś! Trzeba wyjść poza etykę. 
BERENGER - A co dasz na jej miejsce? 
JAN - Naturę!„. Natura ma swoje prawa. Etyka jest prze

ciwn1 naturze ... 
BERENGER - Jeśli dobrze rozumiem, chcesz prawo mo

ralne zastąpić prawem dżungli ... Zastanów się, pomyśl, 
mamy filozofię, jakiej te zwierzęta nie mają., niezastą
piony system wartości. Całe wieki cywilizacji ludzkiej 
zbudowały to wszystko! 

JAN - Trzeba to zburzyć, będzie znacznie lepiej. 
BERENGER - Nie mówisz chyba serio„. Człowiek ... 
JAN - Człowiek! ..• Wypluj to słowo! 
BERENGER - Chcę powiedzieć: istota ludzka, humanizm„. 

Eug~ne Ionesco 
„Nosorożec", akt II, obraz 2 

Ionesco, Ionescowa, Ionescówna. 

R zym, 13 lipca 

Przedwczoraj całe popołudnie i wieczór z Ionescami. 
Trio Ionesco: Eugene, żona i osiemnastoletnia Marie-Fran
ce - są absolutnym, cudownym i wspaniałym teatrem 
Ionesco. Żona jest praktyczna, krzątająca się, zapobie
gliwa. Marie-France intelektualna, metafizyczna, zagu
biona i czuła . Zapatrzona w ojca. Eugene bawi wszyst
kich naokoło i najbardziej siebie zmienianiem co chwi
la wszystkich planów. Jutro wybiera się do Orvieto 
i na Pincio, do Szwajcarii i do Irlandii. Pojutrze chce 
być w Polsce, w Meksyku i w Izraelu. Nie, w Meksyku 
chce być jutro, a w Orvieto pojutrze. Nie zdążył jeszcze 
dobrze zamówić spaghetti, a już woła kelnera, żeby zmie
nił na tortinelli in brodo. Marie-France zamówiła pro
sciutto na melonie, Eugene woła kelnera, żeby mu 
także przyniósł szynkę. Nieprzytomny i całkowicie 
przytomny; lekkomyślny i rozważny, zabiegany i zapo
biegliwy; po dziecinnemu zarozumiały i święcie prze
konany, że istnieje na świecie tylko teatr Ionesco, i mo
że jeszcze Shakespeare, ale tylko przez sympatię dla 
mnie, sam bawiący się najlepiej swoją, dziecinną zaro
zumiałością, najbardziej ionescowaty ze wszystkich po
staci Ionesco właśnie on Eugene. Z nagłymi błysikami 
geniuszu, jak doskonały aparat nastawiony bezbłędnie 
na każdy absurd w języku albo w sytuacji. Gdzie pan 
jest - dzwoni z rana. - Tutaj, u siebie - odpowiadam. 
- Jak to tutaj, pan jest tam, to ja jestem tut aj . 

Eugene - mówi żona - nie pojedziesz jutro do Afry
ki ani do Szwecji, ani do Meksyku, bo umówiłam się 

z krawcową i musisz mnie zaprowadzić. - A ze mną 

obiecałeś obejrzeć freski w Kaplicy Sykstyńskiej 
mówi Ma·rie-France. Pan Berenger w Rzymie. 

Jan Kott 
Dialog Nr 11 z 1963 r. 



SZTUKI IONESCO 

Sztuki Eugene Ionesco - Paryżanina rumuńskiego po
chodzenia - uważanego za jednego z przedstawicieli awan
g~rdy w teatrze - wzbudziły i wzbudzają jeszcze dużo 
wrzawy i dyskusji, chociaż już dawno wyszły z małych 
scenek eksperymentalnych i zdobyły sobie miejsce i po
zycję na :scenach francuskich oraz światowych - dla sze
rokiej publiczności. 

Przypomnijmy ich tytuły, znane nam często z recenzji 
i omówień w prasie literackiej: „Ł y s a ś Pie w ac z ka", 
„K r z es ł a", „L e k c j a", „M o r d er ca be z po bo
r ów", „N os o rożec", „N o wy I ok a tor", „O fi ary 
o bo wiąz k u", „I m pro w i z ac j a", „A m ad e us z a I bo 
jak się go po zbyć", „K ub u ś czy I i u Ie głoś ć", 
„P ie s z o w po wietrz u", „K r ó J umiera czy I i 
c erem o n ie". 

Eug~ne Ionesco Jan Kott w Parytu 

IONESCO O SOBIE 

Twórczość dramatyczna robi wrażenie literatury po
śledniejszego gatunku, niższego rzędu. Jest zawsze tro
chę prostacka. Jest sztuką opartą na efektach. Dramat 
nie może się bez nich obejść i to mu się zarzuca. Efekty 
zawsze są prostackie. Wszystko w dramacie staje się 

przyciężkie . Giną subtelności tekstu literackiego. A te
atr oparty na subtelnościach literackich szybko się wy
czerpuje. Delikatne barwy ciemnieją lub znikają w zbyt 
jaskrawym świetle. Nie ma mowy o półcieniach i wy
rafinowaniu. Sztuki usiłujące dowieść słuszności jakiejś 
tezy są wulgarne. Dramat nie przemawia językiem idei. 
Upraszcza ją w sposób niebezpieczny. Prymitywizuje 
ją i obniża jej wartość. Staje się „naiwny", ale w sen
sie pejoratywnym. Jakaż byłaby już nie użyteczność, 
ale zasadnicza funkcja, gdyby teatr był skazany na du
blowanie filozofii, polityki czy pedagogiki? Dramat psy
chologiczny jest niedostatecznie psychologiczny. Lepiej 
przeczytać podręcznik psychologii. Dramat ideologiczny 
jest niedostatecznie filozoficzny. Zamiast oglądać sce
niczną ilustrację takiej czy innej polityki, wolę przeczy
tać moją codzienną gazetę, lub posłuchać, co mówią 
kandydaci mego stronnictwa. 

Jeżeli więc istota teatru polega na wyolbrzymianiu 
efektów, należało jeszcze bardziej je wyolbrzymić, pod
kreślić i zaakcentować w stopniu maksymalnym. 
Pchnąć teatr poza tę strefę pośrednią, w której nie jest 
ani teatrem, ani literaturą, to przywrócić mu właściwe 
ramy, naturalne granice. Należało nie ukrywać szwów, 
ale jeszcze· bardziej je uwidocznić, wydobyć na wierzch, 
zanurzyć się całkowicie w grotesce, w karykaturze, po
za granicami niklej ironii dowcipnych komedii salono
wych. Zamiast komedii salonowych - farsa, szarża, 



parodia. Humor, owszem, ale humor groteskowy. Ko
mizm brutalny, pozbawiony finezji, przesadny. Kome
die dramatyczne także są zbyteczne. Należy powrócić 
do rzeczy, których nie sposób obronić. Należy dopro
wadzić wszystko do paroksyzmu, będącego źródłem tra
gizmu. Tworzyć teatr gwałtowny; gwałtownie komiczny, 
gwałtownie dramatyczny. 

Dialog Nr 4. 1958 

• 
U ZRODEŁ „NOSOROZCA" 

Zanim „Nosorożec" stał się sztuką. Istniał jako nowela. J'est to 
opowiadanie o zrujnowanym pijaku wmieszanym w faszyzację Ru
munii. Znalazł sle on w otoczeniu snobizmu towarzyskiego i prze
rafinowania językowego. które uwiera Jak chory palec. Będąc 
jednak obcy temu towarzystwu, którego cechą charakterystyczną 
Jest mowa mechanizmu, złożona z gotowych frazesów, Beren~er 
z noweli jest jedyną osobą myślącą samodzielnie. Myśl! je<(o mo!lą 
być nieporadne, ale są - mimo to - własne. oryginalne. w sztuce, 
po przejściu nosorożca, stwierdzamy, np .. że Berenger nie bierze 
udziału w chórze mówiących: „Coś podobnego!" Mruczy tylko : 
„Ale kurzu narobił" - co Jest osobistym i szczerym zdaniem o sy
tuacJI, wyrażonym prostymi słowami. 

Jako nauczyciel francuskiego w Rumunii. Ionesco po roku 1930 
miał wiele sposobności stykać sle z prawicowym towarzy~twem 
„fałszywie Intelektualnych Intelektualistów" - Jak to opowf ~dał 
piszącemu te słowa - „których kultura zbudowana na maksy
mach I gotowych frazesach ... nie była nicz:vm wiecej niż kulturą 
przyjętych formułek". Ponieważ jednak nie miał brać udziału w „aka
demizmie" - Jak to nazywał - do którego takle złe nawyki my
ślenia nieuchronnie wiodą, zaczęło mu się wydawać, że sam Jest 

Szkic dekoracjt - Janusz Adam Krasso tL·sk! 

„Próbowa-

łem utopić 

komizm w 

tragizmie ... 

tragizm w 

komizmie ... 

Usiłowałem 

połączyć je 

w nową syn-

tezę teatral-

ną." 

E. /011esco 

nienaturalny. Zaczął wątpić o sobie i, jak Berenger z noweli, za
stanawiać się nad tym, czy n ie powinien podporządkować się po
wszechnemu prądowi. 

Jest pewna doza Ironii w zakończeniu sztuki: ten pijaczyna I sh
beusz jest jedynym w sztuce człowiekiem, który nie przyjmuje 
„akademickich" form towarzyskich, a Jednocześni e jed:i;nym, któ
ry myśli samodzielnie i wskutek tego Jes t tym, przez ktorego ludz
kość będzie uratowana od dogmatu faszystowskiego. 

• 
Inspicjent - Krystyna Soka lska 

Bri an Paul Magu lre 
D i alog nr 3, 1962 r . 
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Słów kilka z reżyserem 

MARYNĄ BRONIEWSKĄ 

P. - Czy mogłaby nam Pani po prostu„. opowiedzieć o sobie? 
M. B. - życiorys? Ankieta personalna? 
P. :-- Można i tak to potraktować. :słusznie. Same fakty nie wy

wołaJą nigdy pełnego obrazu osobowości ludzkiej. Jest to przywi
lejem raczej twórczości artystycznej. 

M. B .. - Urodziłam się - .dawno - i już nawet nie pamię
tam - 1 na pew110 ... w tamteJ epoce. Przed wojną studia na wy
dziale humanistycznym U.J .K. we Lwowie: pohmistyka i historia 
sztuki - potem szkoła tańca artystycznego Mary Wigman w Drez
nie, potem praca w teatrze - poza okre~em wojny - wcoąż teatr 
aż do dzisiaj. Najpierw była to praca choreografa I kompozytol'a 
ruchu w dramacie, potem doszła do tego asystentura reżyserska 
I wreszcie od 5 lipca 19,7 r., tzn. od dnia moJego e,:zaminu rezy
serskie„o w PWST (a był to pierwszy dyplom reżyserski po woj
nie) - reżyseria. Teatry, w ktorycn pracowałam: Teatr Wielk.I 
Lwów, polem, po wojnie Teatr Polski pod dyrekcją lląbrowskl~
go - Lwów, dalej z tym teatrem wyjazd do 1'.alowic, następnie 
Toruń pod dyrekcją Horzycy, następnie Kraków: Teatr Słowa~kle
go, Wrocław: Teatry Dramatyczne, potem Warszawa : Teatr Ludo
wy, Dramatyczny i Narodowy. Równocześi1le zaczynam pracę w TV 
w Warszawie, od razu jako reżyser naczelny, łteżyserię TV kon
tynuuję stale równolegle z pracą reżysera w teatrze. Dużo reży
seruję gościnnie: Katowice, Ł.Odź, Poznań, Kraków, Szczecin, no 
1 baza w Warszawie. 

P. - Reprezentuje Pani typ reżysera wędrownego - niezasiedzia
łego. Dlaczego to Pani odpowiada? 

M. B. - Ideałem podoono jest stały reżyser w stałym zespole. 
ale Ja w ciągu mego życia w teatrze nie spotkałam się z taką sy
tuacją. U nas płynne są dyrekcJe i płynne zespoły teatralne, Jadę 
więc tam, gdzie mogę re~yserować sztuki, które mnie Interesują. 
Oczywiście nowy zespół j_st pewną trud«ością dla reżysera - do
pOk1 n:e znajdzie się wspólnego porozumienia - ale po pewnym 
czasie, w każdym teatrze - jest się: w „swoim teatrze". Istota 
teatru jest jedna bez względu na szerokość geograficzną. Może to 
zresztą atawizm prateatrów - wędrownych kompanii, a może Je
stem Cyganem. 

P. - Jest Pani człowiekiem, który dużo podróżował: Warszawa, 
Leningrad, Paryż, l:!erlin, Drezno, Wiedeń. 

M. B. - Podróżowałam trochę - reżyserowałam dużo. 
P. - Ma Pani na swoim koncie olbrzymią ilość sztuk w teatrze 

i TV. Co bardziej Pani odpowiada: teatr czy TV? 
M. B. - Jestem przede wszystkim reżyserem teatru, choć lubię 

warsztat TV. 
P. - Spośród wielu, a nawet bardzo wielu Pani sztuk, najbar

dziej może typowe i charakteryzujące postać inscenizatora I re
tysera są spektakle: „Henryk VI na łowach" Bogusławskiego -
pierwsza inscenizacja tej sztuki po wojnie (Wrocław). „Wachlarz" 
Goldoniego, „Młyn" Lope de Vegi, „Czarująca szewcowa" Federico 
Garcio Lorca (Warszawa), „Nie igra się z miłością" Musseta (Kra
ków) I ostatnio: „Cdprawa posłów greckich" (Kra
ków), w Telewizji: „Sędz:owie" Wyspiańskiego, „Białe noce" Do
stojewskiego, „Diabeł domowego ogniska" Pontoppldana, „Fanta
zjo" Musseta I Norwid - „Noc 1002", „Pieśni Marie de France" -
iluminowane miniaturami francuskimi. W Teatrze Jaracza - „On
dyna" Giraudoux, „ Volpone" Bena Johnsona. „Maiatesta" Mon
therlant'a (polska prapremiera) - w Łodzi. W Poznaniu - „Man
dragora" Macchiavellego, „Miłość czysta u kąpieli morskich" Nor
wida - w Katowicach, „Becket czyli honor Boga" Anou1lh'a, 
„uczciwa dziewczyna" Goldoniego, „Lato" Rittnera - w War
szawie, 

P. - Jeszcze jedno pytanie. Rodzaj sztuk, jaki Panią interesuje 
szczególnie? 

M. B. - Zawsze najbardziej interesuje mnie sztuka, którą mam 
aktualnie na warsztacie. w tej chwili jestem zupełnie pochłonięta 
sztuką Ionesco. Myślę, że jest to najlepsza sztuka współczesna, jej 
aktualność wzrasta z posti;<Jem czasu . Napisana po wojnie prze
ciw hitleryzmowi, dziś stała się obroną człowieka nie tylko w krę
gach kategorii politycznych, jest biciem w dzwon na a_larm prze
ciwko wszystkiemu co niesie zagładę ludzkości, przeciwko temu 
co zabija humanizm l człowieka. Niech żyją Berengerowie! 

• 
Następne premiery: 

BALLADYNA 

Juliusza Słowackiego 

• 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

Gabrieli Zapolskiej 



Kilka słów ze scenografem 

P. - _Je~~ Pan współtwórcą szczecińskiej realizacji scenicznej 
„Nosorozca , au torem kształtu plastycznego tego przedstawienia. 
Naszym zwyczajem, chcielibyśmy przedstawić Pana szczecifu.klm 
Widzom. 

J.A.K. - Janusz Adam Krassowski - tak się nazywam. Mam 
juz 35 lat, je~tem więc przedwojenny. Urodziłem się w Warszawie 
nad samą Wisłą. To chyba wszystko ... 

P. - Rozumiem Pańską n:echęć do tego rodzaju „ankiety per
sonalnej" - jak to już określiła Pani Maryna braniewska - ale 
zacznijmy od początkow Pańskiej pracy w teatrze. 

J.A.K. - A więc od uzyskania dyplomu w roku 1955? Darowuje 
mi pani zatem poprzednie lata? 

P. - Tak„. Ukończył Pan Wydział Scenografii Warszawskiej Aka
demii Sztuk Pięknych pod kierunkie.n ... 

J.A.K. - protesora Władysława Daszewskiego l odbyłem staż -
jako jego asystent - w Teatrze Narodowym w Warszawie. Później 
Wybrzeże, wyjazd do Paryża, zaproponowany przez I. T . I... 

ł'. - C...trzymat Pan sty(Je11dium rządu francuskiego. 
J.A.K. - Tak. Pu powrocie do kraju - Teatr Polski w Warsza

wie. Znowu Wybrzeze. Równocześule realizacJa sztuk w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie, w Poznaniu i Olsztynie, wreszc:e.„ 
Szczecin. To wszystko. 

P. - Był Pan autorem wielu prac scenograficznych w interesuj'J
cych pozycjach dramatu, zarówno na Wybrzeżu jak i w Teatrze 
Polskim w Warszawie. Sztuka Kruczkowskiego „Pierwszy Dzień 
Wolności" - reżyserowana przez Hi.lbnera I w Pańsk!ej oprawie 
plastycznej - swego czasu reprezentowała polską scenę w Teatrze 
Narodów w Paryżu.„ 

J.A.K. - Tak, sukcesy są na pewno przyjemne, ale nie są miarą 
ostateczną. Teatr jest jak najbardziej sztuką zbiorową. Musi pa
nować idealne porozumienie między twórcami spektaklu. Na pod
stawie moich skromnych doświadczeń mogę powiedz!e~. że praca 
nad kilkoma sztukami (tylko!) podniosła tę prostą prawdę do rangi 
pewnika. Dała ml zresztą najw.ęcej satysfakcji. Był klimat w cza
sie prób (to zostaje i w przedstawieniu), uzupełnialiśmy się znako
micie. 

P. - Jakle to były przeds.tawlenla? 
J . A. K. - „Szewcy" Witkacego i „Pchła" Zamiatina - niestety 

oba pechowe. Interesują mnie także sztuki Gogola. Bardzo lubiłem 
„Płaszcz" w adaptacji Tuwima, zrealizowany w Teatrze Polskim w 
reżyserii Hańczy - w Warszawie i „Rewizora" na Wybrzeżu I w 
Olsztynie, a w ogóle repertuar rosyjski od klasyki (np. Czechow 
„Wiśniowy sad") aż do Pogodina (np. „Kremlowskie kuranty") . 
Pracowałem z przyjemnością nad Sartrem: „Przy drzwiach 
zamkniętych" i „Niepogrzebani" - na Wybrzeżu, „Geniusz 1 sz.i
leństwo" - w Olsztynie. 

P. - Jest pan autorem scenografii również kilku sztuk Girau
doux? 

J. A. K . - W Teatrze Polskim w Warszawie projektowałem do 
„Improwizacji paryskiej" I „Komentarza do podróży Cooka", '!' 
Poznaniu - do „Cndyny" Giraudoux, na Wybrzeżu do sztuki „WuJ
ny troj a ńskiej nie będzie", w reżyserii B. Korzeniewskiego. Mam 
na koncie także sztukę Pirandella - „Tak jest jak się państwu 
zdaje" z M. Wiercińską i sztukę O'Cassey•go „Kukuryku" (n.o,:ut 
zawinił) - obydwie w Teatrze Polskim. 

P. - A z Szekspira? 
J. A. K. - „Romeo I Julię" w Warszawie, „Makbeta" i „Poskro

mienie złośnicy" na Wybrzeżu oraz „Kurp.oszkl z Windsoru" - jako 
operę w Operze Bałtyckiej. 

P. - z Moliera? 
J. A. K. - „Chory z urojenia" (Teatr Polski w w-wie) i „Skąpiec" 

(Wybrzeże). 
P . - Oprócz szczecińskich „Policjantów" Mrożka, czy realizował 

pan jeszcze jak!eś sztuki tego autora? 
J . A. K. - „Indyka" na Wybrzeżu (nagroda Klubu Krytyki w To

runiu) i w Teatrze Dramatycznym w War.szawle. z polskich sztuk 
współczesnych można jeszcze wymienić - ze względu na plastyczną 
satysfakcję - „Słońce krąży wokół ziemi" Wydrzyńskiego I „Wyso
ką ścianę" Zawieyskiego - ze względu na ujęcie problemu „rema
nentów powojennych." 

P. - Podobno projektował pan dekoracje I kostiumy do kilku ba
letów I oper? 

J. A. K. - Tak się złożyło, Zresztą - chciałbym to powiedzieć -
lubię balet, szczególnie rosyjskich kompozytorów: Strawińskiego I 
Prokofiewa, poza tym Debussy•ego I oparte na współczesnej muzyce 
małe formy baletowe Brubecka, Schdnberga, Weberna. W najbliż
szym czasie zabieram się znowu do projektów baletu. 

P. - Proszę nam jeszcze zdradzić tajemnicę, którą udało się Panu 
odkryć w czasie JO-letniej pracy dla teatru. 

J. A. K. - Już to zrobiłem. 
P. - ? 
J. A. K. - Teatr jest zespołem środków, a na pewno nie są to wy

ścigi znakomitego reżysera z wybitnym autorem albo prześwietnego 
sc"nografa z najśliczniejszym amantem (czy amantką). Zdarzają sie 
takie sztuki, a czasem także teatry, że ta czwórka „spotyka się" 
I wtedy nie muszą być genialni - to spotkanie podnosi Ich talenty. 
Nie przed każdą premierą mam tę nadzieję, chociaż ciągle mam. 
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