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Nanądy mowy człowieka składają się z tnech podstawowych m
społów, spełniających tny różne zadania w procesie mówienia. Są to: 

a)P ł u ca z tchawicą i osk r ze I am i, które dostarczają nam 
powietrza wydechowego koniecznego do wydobywania dźwięku. Jedno
cześnie płuca, a ściślej mówiąc tchawica z oskrzelami, spełniają wraz 
z klatką piersiową rolę remnatora. Ze wz.ględu na spełnianą funkcję 
tę część narządów mowy nazwiemy więc aparatem oddechowym na
pędowa - rezonacyjnym. 

b)K r ta ń wraz z wiązadłami głosowym i. które, 
wprawione w drganie, przy pomocy powietrza wydechowego wydają 
~ęki. Jest to aparat fonacyjny. 

Rys. 1. Przekrój nasady: 1 - mtokA 
czołowa, 2 - mtokA klinowa, 3 • juna 
nosowa, 4 - ujście trąbki EustachiUS2JI, 
S - przedsionek nosa, 6 - podniebienie 
twarde, 7 - podniebienie mic;kkie, 8 -
warga &óma, 9 - zc;by górne, 1 O - koniec 
jc;zyb, 11 - koruń jc;zyb, 12 - warga 
oolna,13-nagłoinia,14-krtań,lS

tchawica, 16 - pnełyk. 
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PRO.f.E&:)Q - 6iygnijmy po łfilwicjs7.e przyktady. 
Gdyby pani miała dwa nosy 

i wyrwałbym pani jeden„. ile by 
pani teraz mirua norow'? 

UCZENNICA - Zadncgo„. 
PROfE&:)R - Jak lo żadnego'? 
UCZENNICA - No tak. wtru1nic dlatego mBm teraz 

jeden nos, że mi pan profesor 
żadnego nic wyrwat. 
Gdyby mi pan profesor wyrwał' 
nos, nic miruabym żadnego. 

PROfE&:)R - Źle pani zrozumirua mbj przyktad 



EUCENE I()N[~() 
~ 
Urodził siy w ~laŁinie w Rumunii 13 lislopada 
1912 roku ( wedtl18 kalendarza prawostawne8o ), 
a 26 lislopada ( wedtl18 kalendarza 8re8oriań
skie8o ). Je8o malka byta Francuzką, więc po 
roku udał si~ z rodzicami do Paryża. Tu prze
żył I wojnę świalowę.. Po wojnie wyjeżdża 
na wieś, 8dzie przeżywa cudowne dzieciń

slwo, marząc o zostaniu święlym lub mar
szałkiem. W 1925 roku wraca do Rumunii, by 

nauczyć się ojczysle8o J~zyka. Chciał zostać 
aklorem, ale Z8odnie z wolę. ojca, (klóry 

pr58nąt aby został prof eserem) wslępit na uni
wersylel na wydział filolo8iczny. Zaczyna pisać 
i publikować arlykuty i wiersze w rozmailych 
periodykach. Już jako profesor w 1938 roku 
olrzymuje slypendium rządu rumuńskie8o i wy
jeżdża do Paryża, aby przy8olować prac<; 
na le mal śmierci i 8rzechu w poezji f mncus
kiej od czasu 5audelaire'a. Praca ni8dy nie 

ujrzała świalta dzienne8o z powodu wybuchu 
II wojny świalowej. Lecz Ionesco wypelhit 
swoje zobowięzania wobec rzędu rumuń.skie8o, 
bowiem na Łych dwóch lematach - śmierci 

i 8rzechu - opart caty swoj Łealr. Jeszcze 

I 

w 1948 roku Ionesco nie czuł żadne8o powo
tania dramalur8iczne8o. W ręcz nienawidzit Łea
tru. Nudzit si9, kiedy już musiał Łam pójść. 

Inspiracją do napisania pierwszej szluki 
pl„Łysa ~piewaczka" był podręcznik do nauki 
języka angielskie8o, klary u~wiadomił mu po
Łrzebę zakomunikowania wspatczesnym warl~
ci podstawowych, ponownie odkrylych w cza
sie przepisywania elementarnych ćwiczeń. 5yc 
może w Łym czasie zrodzita się Łakże idea 
„Lekcji". Pierwsze wystawienie „tysej J)pie
waczki" w 1950 roku przeszb prawie nieza
uważone, dopiero inscenizacja z roku 1956, 
potączona z prezentację. „Lekcji" , przyniosta 
autorowi sukces, o ktorym niech za~wiadczy 

fakl że spektakl przez przeszb 20 lal nie 
schodził z afisza i doczekał się ponad 5 Ły
sięcy przedstawień. Ionesco jesl aulorem kil
kudziesięciu szluk Łealmlnych, nowel, zbiorów 

esejow, a Łakże poezji. W roku 1970 zoslał 

dokooplowany do elitarnej Akademii francus
kiej, zwanej popularnie Gronem Nieśmierlel

nych, której cztonkowie noszą bo8alo szame
rowane mundury i szable u boku. Tym samym 

poniekąd spełnilJ się je8o dziecięce ma
rzenm o święl~i i byciu marszatkiem. 



IONE~CO O TEATQZE 

~ ::::::7 
„Tych kilka idei j~l wynikiem moich refleksji 

nad mymi dzietami, dobrymi czy złymi. Przy
chodzą one nagle. Nic mam pomysfu pr2Cd 
napisaniem szluki. Ja go mam raz kiedy piszy 
szlukę. albo w lym czasie, kiedy jej nie piszct"· 

(Doświadczenia lealralne) 

„Powról do modelu lealru wewnęlrznego, 
lo znaczy do siebie samego. To jesl wówczas, 
kiedy odnajduje się figury, schemaly. slate, 
gfębokie i wywodzące się z lealru". 

(O awangardzie) 

„Mam zamiar pokazać na scenie dramal 

wewnęlrzny. nie zrozumiafy dla mnie samego. 
mowiący mi w każdym razie, że mikrokosmos 
jesl slworzony na podobieńslwo makrokosmo
su. Może się zdarzyć. że len świal wewnęlrzny 
niearlykutowalny będzie czymś w rodzaju 
zwierciadta lub symbolu przeciwieńslw uniwer
salnych". 

(&luka) 

, 

• 

„Ulwor j~l fragmentem życia, kt:.ory 
przytapujcmy lulaj w granicach czasu i przc
slrzeni, lecz klbry bicży i ma swoją ciągt~ 
gdzie indziej". 

IONt&cO O JJ;ZYKU 
c:::::::::::: .. ~ 

(&polkania) 

„Dziś wszyscy mają ~ do powiedzenia. 
&towo nie wyraża nic. &towo gada. &towo j~l 
lilerackic. &towo jesl ucieczką.. &towo prze
szkadza spokojowi mowicnia. &towo ogtusza. 
Ono was pociesza jak może - by nic dziafać. 

&towo zużywa myśl... Milczenie jesl ztolem". 
(Dziennik w okruchach) 
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