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,,Pokochaj ludzi. Jeśli ich poko
chasz oni przestaną być obcy ... 
Oni także się boją w swoich sko
rupach„. Kochaj ich„. 

Ionesco „Pieszo w powietrzu" 



DR ALEKSANDRA MIANOWSKA 

ZACZĘŁO SIĘ 

OD „ŁYSEJ 
ŚPIEWACZKI" 

EUGENE IONESCO (ojciec Rumun, matka Fran
cuzka, kształcił się we Francji, m_ieszka. V: Pa
ryżu lat 53) jest dzisiaj chyba naJsławrueJszym 
pisa~zem dramatycznym na ś~ie~ie,. a jego teat~ 
wyjątkowo interesującym ZJaw~kiem. , Sztuki 
jego grane są niemal we wszys!k1~h panst"".ach 
cd Izraela po Finlandię, nie mow1ą~ o kraJach 
pozaeuropejskich. Niektórzy nazywaJlJ go wcale 
trafnie Atyllą dzisiejszego te'.ltru, kt?ry s~~m 
faktem swego istnienia zmusił d~ milc~n:a m
nych pisarzy. zmienił gusta publ1cznośc1 i zdo
był masy. 
A wszystko zaczęło się 16 lat temu. Właśnie od 
ŁYSEJ $PIEWACZKI. 11 maja 1950 r. zespół 
Nicolas Bataille zagrał w małym teatrze d~s 
Noctambules - utwór nieznanego autora nazwi
skiem Eugene Ionesco. - Autor i reżys~r Ni.co
las Bataille byli biedni - mieli w sumie 50 OOO 
franków (dawnych!) tak że kostiumy trzeba.było 
po prostu pożyczyć z filmu. Sztuka była niepo
dobna do wszystkiego, reo dotąd oglądano w tea
trze. Zaskoczyła publiczność i w rezultacie _na 
sali było pusto. Czasem, jak po latach wspomma 
sławny już Iones,eo, na widowni były trzy oso-
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Dlaczego w rubryce stanu cywilnego podaje się 
wiek zmar!ych, a nowonarodzonych nie? 

„Łysa śpiewaczka" 

by - autor, jego żona i ktoś ze znajomych odź
wiernej. Największą pretensję miała publicz
ność do autora z powodu tytułu - nie przy
wykła jeszcze do tego jedynego w swoim ro
dzaju humoru Ionesco, humoru z kręgu przygody 
intelektualnej. 
Niezrażony autor pisał dalej i 20 lutego 1951 
w reżyserii Marcel Cuvelier zagrano LEKCJĘ 
w teatrzyku de Poche - znowu z niewielkim 
sukcesem. Ale mimo wszyistko coś się zaczynało 
w paryskim świecie teatralnym przełamywać. -
Na premierę KRZESEŁ (22 kwietnia 1952) kry
tycy i zaproszeni, przybyli tłumnie i podzielili 
się na trzy grupy: zdecydowany.eh entuzjastów, 
zdecydowanych przeciwników i tych, co byli raz 
oczarowani, raz zdesperowani, jak świetny, nie
żyjący już dzisiaj, krytyk - Robert Kemp. 
W każdym razie o sukcesie, zwłaszcza kaso
wym, trudno było mówić. 
Ale kiedy te same KRZESŁA były grane w Pa
ryżu w 1956 r., cieszący się już od lat uznaną po
zy,cją w świecie teatralnym, auto.r ANTYGONY 
Jean Anouilh, pisał: „Każdy Paryżanin, który 
lubi teatr i to nie tylko teatr awangardowy bę
dzie się pewnego dnia czerwienił ze wstydu, że 
nie widział KRZESEŁ - za 10 iezy 20 lat. -
KRZESŁA mają czas." 
W istocie KRZESŁA nie musiały tak długo cze
kać. Zdobyły sławę nie tylko we własnym kra
ju - a przecież najtrudniej być prorokiem mię
dzy swymi - ale dosłownie .na całym świecie. 
(U nas w Pols.ce KRZESŁA były grane w War
szawie, Krakowie, Katowicach niemal równo
cześnie w ·1957 r.!) 
W 1957 r: ŁYSĄ SPIEWACZKĘ i LEKCJĘ w
grano w Paryżu w ciągu jednego wieezoru jako 
„jednolity spektakl" w teatrzyku La Huchette. 
Recenzent „Les Lettres frarn;:aises" pisał wtedy, 
że „każdy przyzwoity obywatel powinien to 
przedstawienie obejrzeć, powinien iść tak samo, 
jak idzie obejrzeć swoich klasyków". 
Widocznie publiczność posłuchała krytyka, bo 
ŁYSA SPIEWACZKA i LEKCJA są grane od 
1957 r. bez przerwy w teatrze La Huchette do 
dzisiaj, i dawno już przekroczyły liczbę 25()() 

„Sumienny lekarz powinien umrzeć razem z cho
rym, jeśli obaj nie mogq wyzdrowieć - kapitan 
statku Idzie na dno razem z okrętem". 

„Łysa śpiewaczka" 
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przedstawień, co jest podobno wypadkiem bez 
pre,ceden:su - w Paryżu. 

W 10 lat przedeż od wystawienia ŁYSEJ ŚPIE
WACZKI - znakomitą sztukę pt. NOSOROŻEC 
zagrano na reprezentacyjnej scenie Odeon -
Teatru Francuskiego, a w 1966 r. - na.rodowa 
scena - Comedie Fran9aise wystawiła ostatnią 
jego sztukę „Pragnienie d głód". 
W pierwszym zwłaszcza okresie twórczości Io
nesco mówiono i pisa<no wiele o jego przyna
leżności do tzw. awangardy, choć to jest je
dno z najbardziej nieustalonych pojęć, wymie
niano go - jednym tchem z Adamovem i Bec
kettem, choć każdy z nich reprezentuje zupełnie 
inne wartości, a Ionesco jest sam indywidual
nością dla siebie i do żadnej szuflady nie na
leży go wpychać. 
Mówiono też <azęsto, czy pisano, o teatrze Iones<:o 
jako tzw. teatrze absurdu, ale najbliższy praw
dy był na pewno autor wstępu do I tomu jego 
„Teatru" - Jacques Lemariehand, kiedy pisał: 
„To nie jest teatr psychologiczny, ani symbo
liczny:, ani społeczny, ani poety,cki, ani surreali
styczny, to jes.t teatr, który nie ma jeszcze ety
kiety" ... , ale na pewno .poetydd, i groteskowy 
zarazem, naruszający prawidła gry, ale będący 
równoQC.Ześnie przeciwieństwem teatralnego sza
chrajstwa". 
A tymczasem jeśli wsłuchamy się choćby w te 
właśnie, dwie pierwsze jego sztuki - okazuje 
się, że wszystko, co Ionesco mówi, ma w isto
cie głęboki sens; jest oparte na znajomości ży
cia, naszego życia. I nagle rozumiemy, że na 
scenie mówi się o nas, i to bez względu na to 
jakie miejsce zajmujemy na drabinie społecznej 
i be.z względu na to w ja•kiej szerokości geo
gr~icznej żyjemy. 

Rozpozna.jemy w postaciach sztuk Ionesco na
sze własne sylwetki, może trochę skarykaturo
wane (tak się pocieszamy!), widzimy nasze wła
sne twarze, może z profilu, ale nasze - „czu
jemy się tar~ą strzelniczą do której strzela 
autor, a strzela ieelnie." Co więcej śmiejemy się, 
choć zdajemy sobie sprawę, że trochę z sa
mych siebie, śmiejemy się choć orientujemy się, 
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Mowa sktada stę z dźwięków, które trzeba 
chwytać w Locie za skrzyd!a, aby nie Wpadtu 
w uszy gtucnych. 

„Lekcja" 

że w istocie idzie tu o sprawy smutne, moiże 
nawet tragiczne, takie jak SCl;motno~ć lu?~~· 
samotność nawet ludzi pozorrne sobie naJbliz
szych; jak niemożność porozumienia się; ni:
możność realizaioji naszych tęsknot i marrz:en, 
bo się przeważnie nawzajem wy:kluczaiją (ten 
stra,żak który marzy o pożarze całego świata!) 
śmieje~y się, choć mówi się o obłudzie w sto
sunkach międzyludzkich, które przecież dobrze 
znamy z włarsnego doświadczenia. W konwenc
jonalnej, powierz.chownej rozmowie państwa 
Smith czy państwa MM"tin niemał bez trudu 
możemy się dosłucha~ - własnych wypowie
dzi. Tak - jesteśmy saimotni my i oni na sce
nie. A może nauka mogłaby nas uratować? 
z pewnością, ale nauka, czy może czasem pseu
do-nauka', odrywa się często od człowieka, za
patrzona sama w siebi~. jak ów profesor z „Lek
cji", wpadając w samozachwyt, doprowadza
jący czasem aż do bełkotu ... Smutne to, ale po
dane na wesoło, „czarny śmiech a la Strind
berg" ... 
Ludi.kość w ostatnim ćwierćwieczu przeszła 
sprawy przek>ra.czające miarę wyobraźni o tra
gizmie, i Ionesco wie o tyim. Kiedy profesor 
w LEKCJI po zamordowaniu 40-ej uczennicy:, 
zresztą - istotnie pozbawionej wyobraźni, ma 
obawy, co powiedzą ludzie na widok 40 trumien, 
- służąca Marie - stwierdza, że ludz.ie już się 
przyzwyczaili. A po wtóre znajduje świetne 
wyjście: wkłada mu na rękę opaskę ze zna
kami. 
W innej sztuce OFIARY OBOWIĄZKU bohater 
~ytający gazetę - na pytanie „Co nowego?" 
odpowiada: „Nic - same drobiazgi, kometY', trzę
sienia kosmiczne, o, i komulllikait w którym wła
dze .administracyjne zalecają mieszkańCQin du
żych miast obojętność jedyny środek na krya:ya 
ekonomiczny i kłopoty wy>nikające z faktu egzy
stencji; wszystkie inne środki były już wypró
bowane i ndc nie dały." 
Mimo to Ionesco nie wrzuca człowieka w egzy
stencjalistyczną be:zmadzieję istnienia, jak inp. 
Be.ckett, bo Ionesco naprawdę bardzo lubi ludzi 
i ich dola nie jest mu obojętna ... Choć więc 
jego postaci (KRZESŁA) r.zucają tragiczne pyta-

PlerWiastkl slów sq kwadratowe? 
Kwadratowe albo sześcienne. To zaież11. 

„Lekcja" 
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nia: „gilzie droga", lub stwderdzenia: „n.ie ma 
się na ,czym oprzeć" (KRZESŁA). Ionesco w ty,ch
że samych KRZESŁACH znajduje wyjście -
w końcowej scenie Niemowa, kiedy wyiczerpal 
wszystkie możliwości porozumienia się, wytl-0-
bywa kredę i pisze na tablicy wielce uradowany, 
dwa słowa: „anioł i chleb." 
Potrafimy się porozumieć, nawet jeśliby nam 
odebrano mowę: są dwie sprawy, które są nam 
wszystkiim wspólne: konieczność utr;zymania się 
przy życiu (,,chleb") i wszellci.e tęsknoty i aspi
racje wyższego rzędu („anioł"). Potrafimy się 
zawsze porozumieć, byle oczywiście znowu jakiś 
„mały odźwierny", jak w KRZESŁACH nie 
wpadł na pomysł uszc;zęśliwiania nas według 
własnej recepty. 
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ALEKSANDRA MIANOWSKA 

„Ty nte jesteA motm synem - nte jesteś godn11 
mojej ras11. że też zachctaio mt się cłebłe za
miast polnego maku." 

„Kubuś albo poddanie się" 

DR ALEKSANDRA MIANOWSKA 

W KRĘGU 
I 

BERENGER'A 

Zdawało się, że KRZESŁA, u;znane bardzo szyb
ko za arcydzieło, czy komedia naturalistyczna 
KUBUŚ ALBO PODDANIE SIĘ, lub nie grane 
dotąd w Polsce świetne OFIARY OBOWIĄZKU, 
.czy przezabawny, trafiający w sedno ludzkich 
spraw AMADEUSZ, ALBO JAK SIĘ OD NIEGO 
UWOLNIC (grany dotąd w Polsce tylko przez 
ambitny krakowski studenclci „Teatr 38") wy
czerpały po.mysłowość Ionesco. 

Tymc;zasem - gdzie tam! Ionesco idzie na
przód - rozwija się! W 1959 r. paryski teatr 
Recamier - wystawia napisaną w 1'957 r. sztukę: 
pt. MORDERCA BEZ POBORÓW. Sztuka zo
stała przyjęta entuzjastycznie., a Elza Triolet 
(znana pisarka, żona Aragona) pisała, że „po
wstał w teatrze typ, który wejdzie do słownika 
ludzkiego tak jak Don Kiszot." - Typ ten, to 
Berenger (w teatrze Recamier grał tę rolę 
świetny Claude Nicot!) - Berenger, to człowiek, 
który usiłuje przeciwstawić się złu, który chce 
swoje piękne miasto ratować od plagi żerujące
go mordercy. - Ale Berenger to człowiek słaby, 
marzyciel, który mordercę prosi, usiłuje prze
konać, żeby nie mordował, który raczej pozwoli 
się zabić niż użyje broni! - Ostatnie słowa Be
renger'a, zanim zginie pod nożem bandyty od-· 
powiadającego na wszystkie argumenty zadowo-

Nie ma nic nowego pod słońcem, 
nawet kiedy nie ma stońca. 

„Ofiary obowtqzku" 
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lonym rechotem, są: „Mój Boże nic nie można 
zrobić. Co można zrobić, co można zrobić?" 
T~n .sam Berenger w następnej sztuce, znako
m1teJ, .Pt. NOSOROŻEC, która cieszyła się i cie
szy ruezwykłymi sukcesami wszędzie na świe
cie - nie kaJ?ituluje. - Zwykły, skromny Be
renger, (rolę Jego grał w tej sztuce w Paryżu 
J: L. Barrau~t) kiedy już wszyscy przemienili 
się "':' n?sorozc~. - 1chwytai za karabin i posta
naw1a się bronic, choćby przeciw całemu światu 
by do końca zositać człowiekiem! Wspomnian~ 
już Elsa Triolet w artykule zatytułowanym 
Pójdźcie zobaczyć NOSOROŻCA - pisała~ 
to wielk<; sztuka z każdego punktu widzenia ... 
atakowac w naszych czasach dzielo sztuki ta
kie jak NOSOROŻEC - jest aktem niebezpiecz
nym. Berenger - z którym autor się całkiem 
bezcerem<:iniali:ie identyfikuje, pokpiwając 
z własneJ twor,czości jest również bohaterem 
dwu następnych sztuk PIESZO W POWIETRZU 
i .KRÓL UMIERA W obu tych sztukach pojawia 
się nowy motyw: smutek, tym razem nawet 
nie maskowany „czarnym śmiechem". Powodów 
tego smutku jest kilka. Powiada Berenger -
Ionesco w sztuce pt. PIESZO w POWIETRZU: 
Od dawna uważam, że nie mam żadnego powo
du do pisania. Dzialalność literacka przestala 
być. za~awą, nie może być już zabawą dla 

·mni~. Literatu~a powinna do czegoś prowadzić, 
a me prowadzi. 

Ale Berenger - Ionesco ma jesz.cze inne po
wody do zadumy i smutku. W miarę mijających 
~at i Be:enger .- i Ionesco zdaJją sobie sprawę, 
.ze ,b~d~iemy się musieli wszyscy ze sobą roz
s~ac i ze ;w.wet z samym sobą także przyjdzie 
się rozstac. 

świadomość ta doprowadzi Bereager'a (KRÓL 
UMIERA) - tego „Każdego" naszych czasów 
nie tyle do rozpaczy („smutek - jest godziną 
straconą") - ale do docenienia piękna. żyicia, 
~av:et te~o zwykłegQ, najbardziej codziennego 
zy~ia, ktore _z perspektywy śmierci urośnie do 
naJ bardziej czarownej feerii. ... „Na rynku - zie
lona ~ałata, czerwone wiśnie, złociste winogro
na, fl~letowe bak~aż<l?Y - VJSzystkie kolory tę
.czy. Niezwykłe! NiewiaTygodne! Bajka!" (KRÓL 
UMIERA). 
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„zmarlt starzeją stę o wtele szybctej ntż żywi, 
to znane." 

„Amadeusz albo jak stę od niego UU?olnlć" 

I nic nie jest w stanie pomniejszyć urody ży
ci~, ani cierpienia, ani ból. - „Ból mija - jakaż 
to ulga - potem jest się bardzo szczęśliwym". 
(KRÓL UMIERA). 
Bohaterem ostatniej sztuki pt. PRAGNIENIE 
I GŁÓD, która grana jest obecnie na scenie 
„Komedii Francuskiej" jest już nie Berenger, 
ale Jan, może ten sam przyjaciel Berengera, 
który na jego i widowni oczach, zamienił się 
kiedyś w nosoroż.ica? Sztuka ta jest chyba naj
głębszą ze wszystkich, które Ionesco napisał. 
Mówi o sensie ludzkiego żywota - o odpowie
dzialności. Jednym słowem - to coś w rodzaju 
współczesnego moralitetu. Bohater Jan - czło
wiek zawsze i ze wszystkiego niezadowolony, 
opuszcza żonę dobrą, kochającą i maleńkie 
dziecko, by wędrować po świecie w posiZukiwa
niu szczęścia, które w istocie było tuż obok, 
w zasięgu jego rąk. Ale Jan był zawsze egoi
stą - nie dostrzegał - a raczej wygodniej mu 
było nikogo, prócz siebie, nie dostrzegać. 

Należał do tych,, którzy twierdzą, że „z nikogo 
na świecie nie należy robić sobie bóstwa -
trzeba być wolnym od wszelkich więzów." 
I Jan musi za s·woje postępowanie za.płacić, bo 
człowiek musi za swoje postępowanie odpowia
dać, nawet jeśli żyje w świecie, gdzie miska 
zupy jest ,ceną upodlenia. 
Sztuka nie najlepiej .została przyjęta przez kry
tykę. Być może, że powtarza się znowu historia 
ŁYSEJ ŚPIEWACZKI i KRZESEŁ i dlatego 
wolno mniemać jak w tamtych przypadkach: 
PRAGNIENIE i GŁÓD mają czas, mogą pocze
kać - aż spotkają się ze zrozumienie.m, na jakie 
zasługują. 

ALEKSANDRA MIANOWSKA 

Jeślt jest się niemową, a chce się z ludźmi po
rozumieć pisze się: „anlot, chleb". 

„Krzesla" 
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