


·(Wypis encyklopedyczny: PIW -
Encyklopedia powszechna) 

. Eugene Ionesco ur. 26.XI.1912 z pochodze
nia Rumun. Od 1938 osiedlony na stałe 

. w Paryżu - obecnie obywatel francuski . 
. Debiutował jednoaktówką „Łysa śpie-

waczka" w 1950 r. 
Twórczość Ionesco wywołująca dużą dy
skusję określana jako tzw. antyteatr wy
wodzi się z surrealizmu i psychologii głębi. 
Marionetkowość postaci, groteska, farsa _ 
i fantastyka służą nie tylko protestowi 
przeciw tradycyjnemu mieszczańskiemu 
teatrowi, ale także celowi satyry społecz
nej i politycznej. 
Słynne utwory dramatyczne Ionesco tom. 
in. „Łysa śpiewaczka" (1950), „Lekcja" 
(1951), „Krzesła" (1952), „Improwizacja" 
(1956), „Pieszo w powietrzu", „Król umie
ra" czy „Nosorożec" napisany w 19i9 roku. 

... fłosy krytyki o „Lekcji" 

... choć słowa które wymieniają Profe
sor i Uczennica nie znaczą właściwie 
nic to jednak - przez sam układ swój 
i rytm - zdradzają możliwość znacze
na innego, niekoniecznie wyższego -
sens wyłania się nie z dialogu bezpo
średnio, ale z formy jaką ten dialog 
przybiera„ . 
... całe partie wywodów Profesora moż
na w „Lekcji" zastąpić innymi lub po
przestawiać, nie wolno tylko zmienić 
im tempa i stosunku, słowem formy 
dramatycznej. Tylko ona bowiem jest 
znacząca. Znacząca dla postaci samych 
i dla widza. 
Wiedza Profesora nie jest w gruncie 
rzeczy ani prawdziwa ani fałszywa, 
jest tylko dla działających postaci cał
kowicie bezużyteczna. Uczennicy jest 
właściwie wszystko jedno czy język 
hiszpański narodził się z hiszpańskiego 
czy też odwrotnie. O niej samej, po
dobnie jak i o Profesorze filologia nie 
mówi nic. Przez analogię - o człowie
ku nie mówią nic społecznie użyteczne 
systemy stereotypów (językowych, oby
czajowych, intelektualnych). A jednak 
chce się w nich rozpłynąć, tak jak 
Uczennica pragnie posiąść doktorat to
talny. Spotyka ją kara, kto wie, czy nie 
zasłużona, ponieważ tylko słowo nowe, 
autentyczne jest naprawdę potrzebne ... 

Ionesco: Genealog.fa stereotypu. -
art. Jan Błoński - posłowie. Teatr 
Ionesco (wyd. !PIW 1967). 
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EUGENE IONESCO 

„LE KC JA" 
(La le~on) 

Przekład: Jan Błoński 

Aktorzy: 

Profesor Mariusz Benoit 

Uczennica -- Joanna Szczepkowska 

Służ~ca - Ryszarda Hanin 

Scenografia - Marcin Stajewski 

Reżyseria - Romuald Szejd 

Premiera - STYCZEN' 1987 

Teatr „SCENA PREZENTACJE" 
powstał w październiku 1979 roku 

W r_epertuarze sezonu 1986/87: 

Eugene Ionesco 
- Łysa śpiewaczka 

Tennesse Williams 
-- Szklana menażeria 

I<~ran~oise Sagan 
- Zamek w Szwecji 

Shelagh Delaney 
- Smak miodu 

Fiodor Dostojewski 
- Białe noce 

Witold Gombrowicz 
Biesiada u Hrabiny Kotłubaj 
oraz Zbrodnia z premedy
tacją 

Friedrich Dilrrenmatt 
- Play Strindberg 

Edward Albee 
- Kto się boi Wirginii Woolf? 

Michael Gazzo 
- Kapelusz pełen deszczu 

W przygotowaniu: 

Hugues Ken - Sammy 

Piosenki Leo Ferre 

Przewldywiani goście S0€1!ly Prezentacje 

w roku 1987 

CORA VAUCAIRE 

CATHERINE SAUV AGE 

(wieczory piosenki francuskiej) 
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