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Eugene Ionesco (ur. 26 listopada 1909 r., 
zm. 28 marca 1994 r.), autor m. in. utwo
rów dramatycznych: „Łysa śpiewaczka", 
„Lekcja", „Krzesła" „, Ofiary obowiązku", 
„Nosorożec", „Głód i pragnienie", „Gra 
w zabijanego", „Pieszo w powietrzu", „Mor
derca do wynajęcia", „Król umiera", „Czło
wiek z walizkami", „Podróż umarłych". 
W 1970 roku wybrany w Akademii Fran
cuskiej. 

„Łysa śpiewaczka" przyniosła autorowi nie
bywały rozgłos światowy, włączając go do 
grona najwybitniejszych przedstawicieli te
atru absurdu, jaki obok Ionesco reprezen
towali we Francji lat 50. i 60. Samuel Bec
kett, Jean Genet i Arthur Adamov. Jej pre-

miera odbyła się w grudniu 1949 r. w nie
wielkim paryskim Theatre des Noctambu
les (reżyserował Nicolas Bataille). Odtąd ta 
jednoaktówka święci prawdziwe triumfy po
pularności. W Paryżu w małym teatrze La 
Huchette grana jest nieprzerwanie od po
nad 40 lat. Jej 10-tysięczne przedstawie
nie stało się hucznie obchodzonym w Dziel
nicy Łacińskiej świętem, a obejrzenie „Ły
sej śpiewaczki"(wystawianej na tej scence 
obok „Lekcji") należy do obowiązków kul
turalnego turysty zwiedzającego Paryż. 
„Łysą śpiewaczkę" krytyka uznała za ko
ronne dzieło Ionesco (Rumuna z pochodze
nia, piszącego po francusku), na którym 
zaważyła dwujęzyczność twórcy, stając się 
podstawą jego krytycznej refleksji nad ję
zykiem jako ułomnym i zdradliwym narzę
dziem porozumiewania się ludzi. Martin 
Esslin wytworzył nawet powszechne mnie
manie, że „Łysa śpiewaczka" (pierwotnie 

; zatytułowana „Angielski bez wysiłku") to 
wynik posłużenia się strzępkami rozmówek 
wyszukanych w angielskim samouczku dla 
cudzoziemców. 
Asumpt do takiej interpretacji dają w „Ły
sej śpiewaczce" efekty mistrzowskiego pa
rodiowania obyczajowych stereotypów kon
wersacyjnych i „bełkotu" językowego, które 
w coraz to nowych wariantach i coraz szyb
szym tempie mnożone i zgęszczane, w fi
nale jakby grzęzną we własnym początku, 
czyniąc z całej jednoaktówki jedno wielkie 
błędne koło absurdalności. ów groteskowy 
krąg w tej samej mierze może śmieszyć, co 
i przerażać. 
O sensie swojego utworu w rozmowie 
z Gilbertem Tarrabem Ionesco powie
dział: „ Takie dramaty jak 'Łysa śpiewacz
ka' pokazują jedynie to, że ludzie nie my
ślą tego, co mówią. A zatem to po części 
ich wina, że słowa straciły swoją wagę". 



Jan Błoński 

SPOTKANIE Z IONESCO 
(Fragmenty) 

- J.B. Pierwsze Pańskie sztl.zki rozumiano 
(także w Polsce) jako drwinę z mentalno
ści mieszczańskiej: poazuaie absurdu zda
wało się wytra, wiać i rozpuszczać sztuczne 
i umowne reguły, rządzące zarówno trady
cyjnym teatrem, jak codziennym życiem ... 

- E.I. Humor „Łysej śpiewaczki" nazwałbym 
raczej humorem oddalenia (distanciation), 
chociaż przyporni.na to Brechta , którego 
nie lubię... Myślę też o czymś innym niż 
Brecht: o oddaleniu, rozłączeniu świadomo
ści - mnie samego - i świata. Byłem jak 
widz w teatrze, który nic nie rozumie, ale 
ocenia, sądzi i, oczywiście, wszystko, co wi
dzi, uważa za nierozumne. Tak właśnie 
rodzi się poczucie absurdu: z obcości, odda
lenia; i wyrazić się może w formach, które 
bądź przypominają sen, bądź stanowią swo
bodną parodię zwyczajnego teatru. Zna Pan 
to uczucie: świat staje się obcy, przypadko
wy, dziwaczny; bierze Pan do ręki ołówek, 
wizytówkę i nie może Pan wyjść z podzi
wu, że ten biały czy podłużny przedmiot 
istnieje, że jest taki, a nie inny, że dźwię
ki o, ł, u ... oznaczają właśnie coś takiego ... 

- J.B. Pan myśli o arbitralności systemu. 
znaków, jaJdm jest język ... 

- E.I. Nie tylko. Myślę o czymś, co zresztą 
sięga dalej i szerzej niż poczucie absurdu: o 
tym zdziwieniu wobec świata, jakie Heideg
ger uznaje za źródło filozofii, za fundament 
refleksji filozoficznej, kiedy wszystko zo
staje podane w wątpliwość, albo lepiej: kie
dy rzeczy nie mogą jeszcze nawet zostać 

podane w wątpliwość, ponieważ dziwią sa
mym swoim istnieniem. Zdaje mi się, że to 
poczucie, które może także stać u podstaw 
humoru absurdalnego ... jest stanem uży
tecznym, że jest użyteczne swoją bezuży
tecznością, ponieważ bliskie jest kontem
placji i odsyła nas - przez zdziwienie - do 
własnego naszego wnętrza, do naszych ko
rzeni ... 

- J.B. Określil Pan swQj teatr jako walkę 
„archetypu i stereotypu" mówiąc, że „ar
chetyp jest za wsze aktualny", i że sztuka 
rodzi się z natręctw, obrazów, skojarzeń 
podświadomych itd. Czy sądzi więa Pan, że 
porozumienie możliwe jest tylko między jed
nostką a, jednostką? Że to, oo nazywamy 
„społecznym ", jest w {frun.aie rzeczy prze
grodą, barierą między ludźmi? I że popada 
ono nieuchronnie w stereotyp? 

- E.I. Można tak powiedzieć ... ale można 
; też powiedzieć coś przeciwnego, ponieważ 
gdybyśmy nie istnieli społecznie, nie było
by znaczeń, nie byłoby także porozumie
nia. To, co społeczne, umożliwia znaczenie 
i zarazem je niszczy, zużywa. Znaczenie 
niszczy machina społeczna, która nie może 
być już żywa i twórcza: powtarza ona wszy
stko, powiela, zamienia w szablon i stereo
typ. Sztuka istotnie wynika z niepokoju, na
tręctwa, rozpaczy wewnętrznej ... i właśnie 
ten irracjonalny napór (a więc rzeczywi
stość nie ujęta w karby formuł i schema
tów) zderza się z rzeczywistością zewnę
trzną, rządzoną przypadkowo i arbitralnie 
przez społeczną machinę. 

* 
CE.I.) Jeszcze o współczesnym kryzysie ję
zyka: naprawdę kryzysu języka nie ma. Nie 
ma żadnej niemożliwości porozumienia 
oprócz jednej - niemożliwości porozumienia 
między mną a mną samym. Ale społecznie 



można wszystko przekazać. Twierdzenie, 
że nie ma wspólnego języka, ( ... )jest wie
rutną bajdą. Istnieje, owszem, propagan
da, istnieją też celowe albo czasem nieświa
dome przekręcenia i zniekształcenia, ale nie
porozumienia rozwiałyby się łatwo, gdyby 
każdy zechciał naprawdę uczciwie wyjaśnić 
znaczenie definicji, wytłumaczyć termino
logię. Ale nikt nie chce nikogo słuchać, nikt 
nie chce nikogo dosłyszeć, lud.zie nie chcą 
zgodzić się na siebie wzajemnie.( ... ) To, co 
mamy do powiedzenia, może też zostać wy
powiedziane. To, co jest do powiedzenia, to, 
co jest istnieniem, a nie rzeczą - to tylko 
nie pozwala się wypowiedzieć . To, co naji
stotniejsze.(. .. ) Wszystko może zostać ja
sno wypowiedziane, jeśli tylko zostało po
myślane jasno; i jeżeli nie wzbrania się 
nam, nie zasłania rozmaitych prawd. Po
zostaje do wypowiedzenia to, czego wypo
wiedzieć nie można. Tak, to niemożliwe. Ale 
owo nieprzekazywalne, o którym mówią 
lud.zie rozprawiający o kryzysie języka, jest 
w zupełności przekazywalne. 

* 
Tak więc aby pisać dzieła literackie (. .. ) , 
wystarczy po prostu być szczerym. Głos 
szczery rozbrzmiewa, słychać go wszędzie, 
co znaczy, że głos szczerości jest słuszny. 
Ale jeżeli go słychać, to nie znaczy koniecz
nie, że go się słucha. 

· „Dialog", R. XI 1966, 

nr 3, str. 100, 102, 103-104. 
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