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LEKCJA 
(-) Młoda dziewczyna ze skromnej rodziny chce 

składać doktorat wszechnauk. Zna cztery pory roku i 
umie dodawać do dziesięciu. Odejmowanie sprawia jej 
już poważniejsze trudności. Prowincjonalny profesor ma 
jąprzygotować do egzaminu. Sprawdzaj ej wiadomości, 
a potem wygłasza przed coraz bardziej zastraszoną 
słuchaczką własną teorię językoznawstwa, opartą na 
niedostrzegalnej różnicy między "hiszpańskim" i 
"chiszpańskim" przez eh. Jest to piękny wykład uni
wersytecki, uczony i ścisły, rozwijany z nieubłaganą 
logiką i piekielną konsekwencją. Profesor zapala się 
coraz bardziej, aż wreszcie nie istniejącym nożem zabija 
adeptkę wiedzy. Tego samego dnia tym samym nie 
istniejącym nożem zabił już trzydzieści dziewięć 

uczennic.(-) 
Jan Kott 



Eugene Ionesco w 1988 roku. 

Piszę sztuki teatralne, by wyrazić to 
uczucie zdumienia, osłupienia. 
Dlaczego i czym jesteśmy? I co to 
znaczy? 

Eugene Ionesco 

Za każdym razem, kiedy byłem w Paryżu, zachodziłem wieczorami do teatrzyku na rue de la Huchette. 
Zawsze grano tam Lekcję i Łysą śpiewaczkę. Ostatni raz byłem tam w roku 1965. Nie byłem pewien, czy 
Uczennicę gra ta sama aktorka? Wydała mi się bardziej dziecinna. Po spektaklu byłem u Ionesco. 

- Oczywiście, że Uczennicę dalej gra ta sama aktorka- powiedział Eugene. Lekcję będą grali jeszcze 
pięćdziesiąt lat albo siedemdziesiąt. Kiedyś Uczennica umrze, naprawdę, nie na scenie. Pójdzie do nieba, 
święty Piotr groźnie spyta: "Coś ty robiła w życiu, moje dziecko?" - "Co robiłam? Miałam osiemnaście lat, 
kiedy zagrałam Uczennicę w sztuce pana Ionesco w teatrze na rue de la Huchette. Potem się zaręczyłam, 
grałam dalej Uczennicę, potem wyszłam za mąż, grałam dalej Uczennicę, potem byłam w ciąży, na trzy 
miesiące przestałam grać Uczennicę, potem urodziłam córkę, grałam dalej Uczennicę, potem się rozwiodłam, 
grałam dalej Uczennicę, potem znowu wyszłam za mąż, grałam dalej Uczennicę, potem byłam w ciąży, na 
trzy miesiące przestałam grać Uczennicę, potem urodziłam syna, dalej grałam Uczennicę, potem się 
rozwiodłam, dalej grałam Uczennicę, potem moja córka miała bliźniaki, musiałam wyjechać z Paryża na 
dwa tygodnie, potem znowu grałam Uczennicę". -"Pan Ionesco -powie święty Piotr-już się nie może 
doczekać, jest na próbie Lekcji." 

Ionesco popatrzył na mnie, zrobił się nagle bardzo smutny i powiedział zdławionym szeptem. - To 
nieprawda, ja nie umrę. 

Ja mu wierzę, Ionesco jest nieśmiertelny. 

Jan Kott, Kamienny Potok. Londyn, 1986. 

Eugene Ionesco urodził się w 1912 roku w Slatinie. Syn Rumuna 
i Francuzki, wychowywany we Francji aż do trzynastego roku 
życia, poznał francuski jako swój pierwszy język. Później powrócił 
wraz z rodzicami do Rumunii, gdzie skończył studia, pracował 
jako nauczyciel francuskiego i rozpoczął karierę literacką w 
Bukareszcie. Mając dwadzieścia siedem lat, już żonaty, przybył 
do Francji, aby napisać pracę doktorską, i tutaj już pozostał. 

W szkicu Doświadczenia z teatru , opublikowanym w 
zbiorze Notes et contre-notes, Ionesco wyjaśnia, dlaczego późno 
zajął się teatrem. Interesował się wszystkimi dziedzinami sztuki 
- z wyjątkiem tej jednej, beznadziejnie zaplątanej w próby 
naśladowania rzeczywistości. Kiedyś wszakże, zafrapowany 
komicznym kontrastem między banalnością wypowiadanych zdań 
a uroczystym tonem lektorów ze znanych płyt nauki angielskiego, 
z których się uczył, Eugene Ionesco zdecydował się napisać dla 
uciechy przyjaciół, "antysztukę", której tytuł- Łysa śpiewaczka 
(1950 r.), nie mający nic wspólnego z treścią, został wybrany 
całkiem przypadkowo spośród aktorskich pomysłów w trakcie 
prób. Ten antyteatr przeciwstawiał się pseudo-naturalności teatru 
bulwarowego, łamiąc jednocześnie kartezjańską logikę akcji, 
psychologiczną prawdę postaci i zawartość znaczeniowąjęzyka. 
Ów parodystyczny teatr doprowadza codzienny frazes do granic 
absurdu, powoduje istne "załamanie rzeczywistości" . Ionesco 
uważał wtedy, że napisał "coś w rodzaju tragedii języka". W 
słynnej już wypowiedzi stwierdził: "Nigdy nie pojmowałem 
rozróżnienia, jakie czyni się między komizmem i tragizmem. 
Komizm - jako przeczucie absurdalności - wydawał mi się 
zawsze bardziej rozpaczliwy niż tragizm. Komizm nie oferuje 
żadnego wyjścia". 

Pierwsze sztuki Ionesco - Łysa śpiewaczka (1950), 
Lekcja (1951 ), - były wystawiane w małych salkach 
lewobrzeżnego Paryża (Poche-Montparnasse, Huchette, 
Noctambules), przez ubogich reżyserów z mało podówczas 

Nigdy nie mogłem zrozumieć 
różnicy, jaką się ciągle utrzymuje, 
między komicznym i tragicznym. 
Komizm będący intuicją absurdu 
wydaje mi się bardziej beznadziejny 
od tragizmu. Komizm nie daje 
żadnego wyjścia„. komizm jest 
tragiczny, a tragedia człowieka warta 
śmiechu. 

Eugene Ionesco 

znanymi aktorami i dla publiczności niezbyt licznej, a przy tym często wrogiej. Jego niewątpliwie najlepsza 
sztuka Krzesła była w 1952 roku grana w niemal zrujnowanej sali (Lancry). Jednakże następne utwory 
Ionesco - Ofiary obowiązku (1953), Amadeusz albo Jak się go pozbyć (1954), Kubuś, czyli Uległość (1955) 
- zdobywały już coraz szerszą i coraz przychylniejszą publiczność. W 1956 roku Jacques Mauclair 
zrealizował nową wersję Krzeseł w Studio de Champs-Elysees. Pod wpływem entuzjastycznego artykułu 
Jeana Anouilha, bynajmniej nie uwielbianego przez miłośników Ionesco, czytelnicy "le Figaro" ruszyli do 
szturmu na mały teatr. W ten sposób szersza publiczność poznała szyderczą twórczość Ionesco, której jeszcze 
jednym pięknym przykładem był Nowy lokator ( 1957). 

Wtedy właśnie teatr Ionesco zaczął gwałtownie ewoluować . Mniej absurdalny, mniej komiczny, 
bardziej obciążony treściami filozoficznymi i moralnymi, dążący do większej zrozumiałości - zbliżył się 

on do tegoż teatru tradycyjnego, z którego przedtem szydził. Morderca nie do wynajęcia (prapremiera w 
teatrze Recamier 1959) był pierwszym, przejawem tego nowego stylu, który, zdaniem jednych, stanowi 

Niepokojąca dominacja przedmiotu 

doskonałe spełnienie talentu Ionesco, a zdaniem innych, przeciwnie, oznacza utratę wszystkiego, co 
decydowało o jego oryginalności i wartości . Nikt nie kwestionuje jednak szczerości autora, przerażonego 
absurdalnością, złem, śmiercią, mrocznością świata. Toteż postać, podejmująca się obrony godności ludzkiej 
- Beranger - jest zarazem poetycka i wzruszająca. Trudno już jednak powiedzieć, czym miałby się ten 
teatr różnić od "teatru z tezą"; dokonana przedtem przez Ionesco demistyfikacja frazesów obróciła się przeciw 
autorowi, który, występując jako myśliciel, z trudem frazesów unika. Postać Berangera pojawia się także w 
następnych sztukach: Nosorożec ( 1959), Król umiera, czyli Ceremonie ( 1962), Pieszo w powietrzu (1963). 
Król umiera - to wzorowana na Pascalu medytacja nad śmiertelną naturą człowieka, medytacja, w której 
Ionesco wznosi się momentami na poziom swego mistrza. 

Prapremiera Nosorożca w Odeon-Theatre de France, zrealizowana w 1960 roku przez zespół 
Madeleine Renaud - Jean-Luis Barrault była oznaką ostatecznej nobilitacji twórczości Ionesco. Sztukę tę 
grały najwybitniejsze teatry i najwięksi aktorzy całego świata. Od dziesięciu lat stałym przystankiem wycieczki 



"Paris by night" jest spektakl złożony z Łysej śpiewaczki i Lekcji, 
w którym znani aktorzy grają kolejno wszystkie role. W 1966 
roku Comedie-Franyaise powierzyła główną rolę w Głodzie i 
pragnieniu swemu najlepszemu aktorowi, Robertowi Hirschowi. 
Nie występuje tu już Beranger, ale-jak wskazuje tytuł-sztuka 
aspiruje do filozoficznej głębi i odwołuje się do humanistycznych 
ideałów. Zdarzające się nieprzychylne reakcje wtorkowych 
abonentów należy tłumaczyć raczej zacofaniem publiczności 
Comedie-Franyaise niż jakąś awangardowością "utemperowa-

Kiedy dawni autorzy mieszają 
komizm z tragizmem, bohaterowie 
ich ostatecznie nie są śmieszni: 
tragiczność bierze górę. Ja robię coś 

nego" już autora. W roku 1970 Ionesco został przyjęty do 
Akademii Francuskiej. 

Łysa śpiewaczka, Krzesła, Nosorożec - to główne etapy 
tej twórczości, która wstrząsnęła całą tradycją komiczną. Wiele 
zawdzięcza ona Alfredowi Jarry'emu, surrealizmowi, filmom 
Chaplina, i braci Marx. Nie zawdzięcza niczego teatrowi 
bulwarowemu, który od momentu jej pojawienia się jeszcze 
bardziej się zestarzał . Obecność Ionesco całkowicie odebrała 
wiarygodność tak zwanej lekkiej komedii; autorzy angielscy i 
amerykańscy lepiej sobie z nią radzą niż ich francuscy koledzy. 
Ogladając dziś wznowienia jego pierwszych sztuk, w miarę jak 
przestaje szokować ich nowość dostrzegamy, że bardziej niż do 
Kafki czy Henri Michaux, z którymi dosyć często go porówny-

przeciwnego: moje postacie są 
naprzód komiczne, stają się na 
chwilę tragiczne, kończą komicznie 
albo tragikomicznie. 

Eugene Ionesco 

Eugene Ionesco 

wano, podobny jest Ionesco do Eugene Labiche' a, którego darzy 
zresztą nieskrywanym podziwem. Jego komizm nie był nigdy tak 
zabawny, jak właśnie w pierwszych, najkrótszych sztukach, w 
których autor podjął destrukcję języka. Kiedy chce on dokonać 
czegoś więcej, równoważy abstrakcyjne elementy swoich 
umoralniających historii odrobiną feerii, która nie cofa się ani 
przed bogactwem efektów mechanicznych (Pieszo w powietrzu), 
ani przed przepychem dekoracji (Głód i pragnienie). Odkąd jego 
komedie są wystawiane w teatrach bogatych, dostrzegamy, że 
sztuki Ionesco są materiałem na wielki spektakl. Zawsze zresztą 

w jego niezwykłych komediach mnożyły się i dominowały przedmioty. Ale w pierwszych sztukach Ionesco 
ta dominacja miała sens bardziej bezpośredni i bardziej niepokojący. I to pozostało w jego teatrze najlepsze; 

· za zasłoną śmiechu, jaki ów teatr prowokuje, rozwija się budzący trwogę koszmar. 

Alfred Simon 
przełożył Piotr Szymanowski 

W 1980 roku Ionesco napisał Podróż do umarłych, ostatnią, 33. z kolei, sztukę dla teatru i wtedy postanowił 
poświęcić się malarstwu. Osiem lat później powstało libretto do opery Dominique Probsta Maksymilian 
Kolbe . Eugene Ionesco zmarł 28 marca 1994 roku w Paryżu . 

Boże, spraw, żebym w ciebie uwierzył 

Czytam na nowo książkę Henri Troyata o Mikołaju II i książkę rumuńskiego autora o mnie. To dobra 
rzecz. Dostałem list od pani, która tłumaczy mój Journal en miettes. 

Masaże wcale mi nie pomagają. W tej chwili czuję się tak źle, że aż trudno mi pisać. Kiedy ból jest 
tak ostry, nic, żaden pomysł nie przychodzi mi do głowy. Już prawie piąta, zbliża się noc; nienawidzę nocy, 
chociaż czasami przynosi mi ona upragniony sen. Moje sztuki grane są prawie na całym świecie, a ci, co je 
oglądają, śmieją się albo płaczą i pewnie ból im nie dokucza. Wiem, że to się powinno niedługo skończyć, 
ale, jak sam mówię, każdy dzień jest wygraną. Moja żona cierpi na oczy i to jeszcze potęguje moje własne 
cierpienie. Niby wiem, a może trochę udaję, że nie wiem dokładnie, gdzie jestem. Ależ tak. W tym fotelu, z 
którego tak trudno będzie mi się podnieść bez pomocy mojej żony, takiej drobnej , czy mojej córki, a łatwiej 
przy silniejszym wsparciu naszej pomocy domowej, jak to się teraz mówi. 

* 

Czasami odwiedzają mnie przyjaciele, kilku oddanych 
przyjaciół. Miło ich ujrzeć, ale już po godzinie mnie to męczy. 
Cóż lepszego robiłem przedtem? Wydaje mi się, że zmarnowałem 
czas i uganiałem się za wiatrem. W głowie mam pustkę i trudno 
mi pisać nie z powodu bólu, ale z powodu egzystencjalnej pustki, 
której świat jest pełen, jeśli można powiedzieć, że świat jest pełen 
pustki . Oprócz kawy z mlekiem mam jeszcze w życiu tylko dwie 
istoty, które uwielbiam, i jeśli mogę użyć takiego zestawienia, 
dwa posiłki, które oprócz śniadania, są dużymi wydarzeniami w 
moim życiu. Chyba niedługo wstanę nie wiedząc, co będę robił z 
czasem, jaki pozostanie do wpół do siódmej albo do siódmej, 
pory posiłku, i jak zwykle nęka mnie myśl, że mogę umrzeć dziś 
wieczór lub, ufajmy, jutro czy pojutrze. Albo później, któż to 
wie. Kiedy nie myślę o najgorszym, tak mi nudno. Czasami myślę, 
że myślę, myślę, że się modlę. Właśnie przyszedł przyjaciel i 
szczęśliwie poczucie pustki na chwilę znika, kto wie, może jednak 
potem coś będzie, coś nastąpi. Może to będzie radość. Jaki jest 
kształt Boga? Wydaje mi się, że owalny ... 

* 

W mojej karierze, w tym, co się określa jako karierę, 
pomogła mi ogromna liczba ludzi, winieniem im wdzięczność. 
Mojej matce przede wszystkim, która wydała mnie na świat i była 
niesłychanie łagodna i pełna humoru, chociaż jedno z jej dzieci 
wcześnie umarło i choć, jak często o tym mówię, porzucił ją mąż, 
który zostawił ją samą w wielkim mieście Paryżu . Tam odnalazła 
swoją siostrę Sabinę, która jej pomogła urządzić się w małym 
mieszkaniu z moimi dziadkami, Jeanem i Anne, i z moją młodą 
wówczas ciotką Cecile. Później, przyciśnięty biedą, znalazłem 
zajęcie polegające na adresowaniu kopert dla jednej ze szkół 
maturalnych. Chciałem wtedy nadal być nauczycielem. Dyrektorka 
zleciła mi te koperty, mówiąc : "Jednak ma to jakiś związek z 
pana pracą, skoro pracował pan w szkole. Nie powinien pan się 
tutaj czuć obco". Później, w Bukareszcie, pomógł mi mój ojciec, 

Drwi Ionesco z ideologów, z 
dogmatyków, ze skostniałych 
mitologii ludzkich. (-) Sztuki te 
bywająracjonalistycznąfarsąi 

brutalną tragedią istnienia, 
drwiącą satyrą i metafizy
cznym lękiem i freudysty
cznym sondowaniem podświa
domości i nawet absurdalną 
liryką; mienią się wielością 

znaczeń i odcieni. 

Konstanty Puzyna 

zmuszając mnie do skończenia szkoły średniej , a sobie już zawdzięczam wyższe studia. Lecz największym 
dla mnie oparciem była w ciągu całego mego życia moja żona, Rodica, i Marie-France, moja córka. Bez nich 
z całą pewnością niczego bym nie nie dokonał, nic nie napisał. Zawdzięczam im i dedykuję wszystko, co 
stworzyłem. A potem byli wszyscy moi profesorowie z liceum w Bukareszcie. Od dyrektora liceum poczynając, 
mimo mego lenistwa (w szkole się nie uczyłem), chodziłem czytać książki do biblioteki publicznej. Stefanowi 
Paupe zawdzięczam, że zdałem maturę. Ale nic nie dorówna pomocy, jakiej później doznałem od mojej 
żony, pomocy codziennej, nieustannej . 

* 

Wiele zawdzięczam pewnemu oszustowi Kerzowi, który ogłosił plajtę w dniu ostatniego 
przedstawienia Nosorożca w Nowym Jorku, co mu przyniosło sumę czterdziestu tysięcy dolarów z lat 40., 
ale mnie przyniosło sławę w Stanach. Niechcący bardzo mi pomógł. Później była ta agentka literacka, Mar
garet Ramsay. No i potem jeszcze recenzenci angielscy i francuscy, między innymi Jean-Jacques Gautier i 
Robert Kemp, którzy atakując mnie gwałtownie, przyczynili się walnie do mojej sławy. Ci krytycy z Figaro 
i z Le Monde mieli przeciwko sobie na dobitkę krytyków lewicowych, którzy początkowo myśleli, że jestem 
z lewicy, podczas gdy inni myśleli , że jestem z prawicy. Jedni i drudzy, nic o tym nie wiedząc, zrobili dla 
mnie bardzo wiele: był wśród nich Barthes i jeszcze ktoś, czyje nazwisko wypadło mi z pamięci. No i znowu 
moja żona, cały czas moja żona, która mnie zmusiła, żebym zdał egzamin dyplomowy i zgłosił się na dalsze 
studia. Dzięki temu pewnego pięknego dnia dostałem od francuskiego dyrektora stypendium na napisanie 
pracy doktorskiej , której nigdy nie skończyłem . Był to Alphonse Dupont, który zmarł ostatnio w wieku 89. 
lat. I wiele dla mnie uczyniła, chcąc mi zaszkodzić, druga żona mego ojca, Lola, kiedy mnie wyrzuciła z jego 
domu za drzwi - dzięki temu musiałem dawać sobie radę sam, co zakończyło się sukcesem. Dobry uczynek 
zrobili dla mnie profesorowie z liceum Saint-Sava, wyrzucając mnie ze szkoły, dzięki czemu mogłem zdać 
maturę w liceum na prowincji, pod opieką siostry mojej żony, Angele, która prowadziła pensję dla licealistów 
- o ile wiem, w życiu im się nie powiodło. Pędziłem życie włóczęgi, raz tu, raz tam, to u jednych, to u 
drugich, bezdomny, a teraz mam piękne mieszkanie na Montparnassie. Pomogli mi wreszcie moi bliżsi czy 
dalsi krewni, ciotka Sabine i ciotka Angele, a także nauczyciele, którym się wydawało, że jestem genialny. 



Tylko jeden śmiech nie 
respektuje żadnego tabu ... 
tylko poczucie komizmu ma w 
sobie siłę, która pozwala nam 
znieść tragedię egzystencji. 

Eugene Ionesco 

Ongiś, podczas wojny w 1940, pomogła mi również matka mojej 
żony, Anca, która z bólem serca pozwoliła swojej córce i zięciowi 
wyjechać do Francji . Do końca wierzyła, że dołączy do nas w 
Paryżu, i nie mogąc tu przyjechać, z tą nadzieją umarła. Pomógł 
mi Bóg, gdy jako uchodźca w Paryżu, nie chcąc wracać do 
komunistów do Bukaresztu, wyszedłem któregoś dnia bez grosza 
przy duszy z koszykiem na targ i znalazłem na ziemi trzy tysiace 
franków z 1940 roku. Tyle okoliczności się złożyło żeby mi 
przyjść z pomocą. A może to Pan Bóg pomagał mi w życiu w 
moich wysiłkach, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy. Pomógł 
mi też właściciel mieszkania na ulicy Claude-Terrasse, pan 
Colombel, niech go Bóg ma w swojej opiece, który nie odważył 
się wyrzucić za drzwi uchodźcy, co nie płacił komornego, ale 
może to Bóg go zesłał. 

Tak oto, przechodząc z rąk do rąk, zdobyłem uznanie, 
sławę, i wraz z żoną dożyliśmy osiemdziesięciu jeden lat, nawet 
osiemdziesięciu jeden i pół, i ogarnia mnie strach i niepokój przed 
śmiercią, jakże ja mogłem nie wiedzieć, że Bóg uczynił dla mnie 
coś dobrego. Nie zniósł dla mnie śmierci, co uważam za 
niedopuszczalne. Ale cieszyłem się życiem, zdrowiem, a gdy 
wskutek różnych wybryków je niszczyłem, lekarze mnie ratowali. 

Mimo moich własnych wysiłków i wysiłków księży nie 
zdołałem nigdy powierzyć się Bogu. Moja wiara nie była 
wystarczająca. Jestem niestety jak ten człowiek, o którym się 
mówi, że modli się co rano: "Boże, spraw, żebym w Ciebie 
uwierzył ." 

Podobnie jak inni, nie wiem, czy jest coś po tamtej 
stron ie, czy n ie ma n ie. Skłonny jestem wierzyć, za Janem Pawłem 
II, że toczy się kosmiczna walka między siłami ciemności i siłami 
dobra. Żywię nadzieję, że siły dobra odniosą zapewne końcowe 
zwycięstwo, ale w jaki sposób się to odbędzie?(-) 

Przedtem, kiedy wstawałem rano, mówiłem: dzięki Bogu, dostałem jeszcze jeden dzień. Teraz mówię: 
oto jeszcze jeden dzień, który Bóg mi zabrał. Cóż uczynił Bóg ze wszystkimi dziećmi Hioba i jego trzodą, 
które mu odebrał? 
A jednak mimo wszystko wierzę w Boga, ponieważ wierzę w zło . Jeżeli istnieje zło, istnieje również Bóg. 

Przełożyła Barbara Śniadower 

(tekst ukazał się w Le Figaro Litteraire 3 grudnia 1993 roku. Cytuję za: Dialog 1994 nr 5.) 

Wszystko kończy się koszmarem 
Eugene Ionesco - Czasami buntuję się przeciw temu, co wydaje mi się źle zrobione. Tak jest w 

jednej z moich nowel: chciałbym świata na odwrót. Lubię to, co stworzono, ale chciałbym czegoś innego. 
Chciałbym, żeby Bóg swoje dzieło przekształcił. Oczekuję nowych narodzin, mam nadzieję w innym świecie, 

mam nadzieję bez nadziei. 
Rodzimy się, rośniemy w siłę i piękno, ale powolutku następuje rozkład i oto stajemy się kulawi, 

brzydcy, bez sił. Jak to jest możliwe? Kto i dlaczego na to pozwala? Pytałem o to wszystkich księży, których 
spotkałem, nawet Papieża, do którego napisałem: "Dlaczego tak właśnie jest?" Wszyscy oni odpowiadali 
mi: to jest tajemnica i nie mamy na to odpowiedzi. "Papież nie może odpowiedzieć na to pytanie." 

Widzę w tym jedno z okrucieństw Boga, tego okrucieństwa ja, człowiek, nie mogę zaakceptować. 
Armand Salacrou* ustanowił taki porządek świata jaki on sam i my wszyscy chcielibyśmy, żeby był : rodzimy 
się jako ludzie starzy i młodniejemy w miarę upływu czasu. Stając się niemowlętami umieramy po przeżyciu 
wieku dojrzałego i młodości . Jest u Salacrou stara kobieta, która urodziła się jako ktoś bardzo schorowany, 
powoli się leczy, rak się cofa, ona znajduje swoją młodość i siłę, itd., itp .... Pragnąłbym, żeby w taki sposób 

* Armand Salacrou - dramaturg francuski, współczesny Ionesco. 

następował rozwój zdarzeń ... 
Gabriel Liiceanu - Podobałoby się to Panu? 
Eugene Ionesco - O tak, to by mi się podobało. 
Gabriel Liiceanu - Czyż nie jest to najwyższa forma 

Pańskiego buntu? Bunt wobec okrutnego losu: tak naprawdę 
dlaczego musimy umierać? 

Eugene Ionesco - Rzeczywiście, dlaczego musimy 
umierać, umierać, starzeć się, dlaczego musimy cierpieć, dlaczego 
musimy czekać, dlaczego musimy znosić niesprawiedliwość, 
dlaczego niesprawiedliwość musi istnieć na tym świecie? Wojny, 
wojny od tysięcy lat, od tysięcy lat. Podziwiamy błękit morza, tę 
wspaniałość, a wiemy, że dwa metry niżej trwa bezpardonowa 
wojna i ryby pożerają się nawzajem. Nie mogę zrozumieć, 
dlaczego świat jest właśnie takim? 
Stąd moje jedyne pytanie: czy Bóg istnieje? czy nie? A jeśli On 
nie istnieje, to czy jest ktoś, kto stworzył ten świat? Czasami 
skłonny jestem wierzyć w to, że ten świat został sfabrykowany 
przez złych aniołów,jak mówią Bogomolcy i Albigensi. (-)Jeżeli 
Bóg pozwala abyśmy się wzajemnie zabijali, jeżeli On pozwala, 
abyśmy zabijali zwierzęta, jeżeli trzeba zabijać, aby nie zostać 
zabitym, to oznacza, że jeśli dominacja zła nie jest całkowita, to 
jest ona conajmniej ogromna. Ogromna ... 

Gabriel Liiceanu - Czy jakaś rzecz może być u swych 
korzeni czysta a skończyć się koszmarem? 

Eugene Ionesco - Oczywiście . Wszystko kończy się 
koszmarem. Komunizm głosił wprowadzenie sprawiedliwości a 
wprowadził tylko przywileje i niesprawiedliwość. Churchill 
wprowadził swój kraj w konflikt II wojny światowej, aby uratować 
Imperium Brytyjskie, a spowodował tylko jego zniszczenie. Hitler 
chciał zbudować cudowne Niemcy, a tylko je unicestwił . Mam 
wrażenie, że diabeł zabawia się w odwracanie naszych intencji , 
nadaje im odmienny sens. Obojętne , czy są to intencje dobre czy 
złe. Opowiem panu pewną anegdotę : w czasie ostatniego 

Lekcja budzi ten sam dziwny 
niepokój, co niektóre obrazy Giorgia 
Chirico (którego Ionesco cenił i 
czcił). U Chirico pustka dekoracji 
każe nieuchronnie myśleć o pustce 
kosmicznej - w każdej chwili, za 
rogiem pustej ulicy może pojawić się 
potwór. .. Obraz oglądany takim, 
jakim jest pokazywany, to tylko 
maleńki znak w porównaniu z 
niewidzialnym, które pozostaje 
ukryte. Podobnie Lekcja jawi się 
jako sztuka o dwóch wymiarach -
widzialnym (ukazywanym przez 
tekst i wykorzystywanym w insce
nizacjach) i niewidzialnym -
podziemnym i bogatym, który nale
ży odsłonić. Tekst sztuki służy więc 
jako nośnik ukrytych znaczeń -
jako zespół znaków rządzonych 
przez logikę inną.(-) 

Anna Maciejewska 

posiedzenia Reichstagu wstaje pewien człowiek, zrywa swój 

wąsik, odgarnia z czoła grzywkę i mówi: "No, wystarczy już tego, tak naprawdę jestem Johnem Smithem z 
Intelligence Service." (-) 

. Gabriel Liic~a~u ~ W La ~uete intermittente i w czasie naszej rozmowy mówi Pan ciągle 0 
dwoc~ osobach: o zonie 1 o corce, Mane-France. A przecież Pańskie dzieło wykracza poza krąg rodzinny. 
Gdy. się Pana czyta ma się wrażenie, że zajmuje się Pan całą ludzkością. A nie zdarza się Panu włączać do 
~w01ch uczuć szerszego kręgu, nie zdarza się Panu kochać wszystkich ludzi. Czyż dobroć nie narzuca nam 
identyfikowania się z bliźnim poza więzami naturalnymi? 

Eugene Ionesco - Dobroć ... Jest we mnie zbyt wielki strach, by zostało miejsce na takie uczucie. 
Od czasu do czasu jestem dobry. Paradoksalnie jestem dobry wtedy, gdy zło , które uczyniłem sprawia mi 
ból. 

Gabriel Liiceanu -Ależ jakie zło Pan uczynił? 
Eugene Ionesco __: ... 

(J~st to osta~ni opublikowany wywiad z Ionesco, przeprowadzony w 1990 roku przez profesora filozofii na 
uniwersytecie w Bukareszcie, Gabriela Liiceanu. Z języka rumuńskiego na francuski przełożyła tę rozmowę 
córka Ionesco, Marie-France. Wywiad ukazał się w Magazine Litteraire we wrześniu 1995 r. Pomieszczone 
w programie fragmenty przełożył Jan Kuriata.) 

. W o~tatnich dziesięciu, a może nawet i piętnastu latach Ionesco nie wywoływał ani gwizdów, 
am o~laskow. Przestał być awangardowy. Stał się passe. Ale zaledwie w parę miesięcy po śmierci 
stał się zno~ obecny, może nawet bardziej obecny niż przedtem, tylko inaczej. Już zajął 
poczesne miejsce, a może nawet, niestety, chyba ostatnie, w wielkich tradycjach komedii od 
Plauta i Moliera. Absurd? 

Jan Kott 



Nie jestem ani pesymistą, ani optymistą. Ciągle jeszcze 
nie wiem kim jest człowiek, gdyż nie wiem czym ja 
jestem, kim ja jestem. 
Moje dzieło wyróżniało zawsze to, że byłem zdumiony 

stanem świata i siebie samego, byłem zaskoczony, 
bezradny. Często pisałem również w tym celu, aby uciec 
przed sobą, przed światem. Lęki, o których piszę, to moje 
lęki, ale są to również lęki innych. I szczególnie 
pesymistycznie nastraja mnie nawet nie fakt, że ludzie 
się zabijają. W znacznie większym stopniu chodzi o to, 
że wzajemnie się dręczą, torturują, zadają sobie 
cierpienie i robią to z widoczną rozkoszą. W cale nie 
jestem zdziwiony, że moje sztuki znowu szokują. Ludzie 
wyrośli na Brechcie. Uważali świat za realny i wierzyli, 
że można go uporządkować. Teraz już trochę o tym 
wątpią. Szokuje ich jeszcze tylko to, że ktoś pokazuje 
im, że ta rzeczywistość jest w głębokim sensie 
absurdalna. Napisałem list do Boga z żądaniem, żeby 
stworzył człowieka na nowo tak, aby człowiek już nie 
musiał jeść. Ale mój sekretarz chyba podarł ten list. .. 

Eugene Ionesco 
(z wywiadu w Die Welt w 1983 r.) 

DRUKARNIA-WYDAWNICTWO 
OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES: 

'Ci usług poligraficznych (offset, sitodruk) 
'Ci foliowania druków i lakierowania UV 
'Ci galanterii reklamowej m. in.: 

zapałki reklamowe, 
wizytówki w formie kart kredytowych. 
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BAŁTYCKI 

TEATR 
DRAMA1YCZNY 
im. Julil!SlA Słowackiego w Koszalinie 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

( >>PILAWA<< ) 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 

tel./fax (0-965) 284 35 

Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach, 
modernizacjach, remontach 

i konserwacjach wszelkich urządzeń 
dźwigowych, podnośników 

i platform dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
q wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
q projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
q wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
q krótkie terminy dostaw 
q pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu , 

Szczecinie i Gdańsku. 

Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego- Stanisław Kawalec; montażyści dekoracji - Krzysztof Kotowski, Robert 
Kuźmicki, Tomasz Peka, Andrzej Wieczorek; kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna -
Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bilitewski, Bolesław Skarżyński, Jerzy Sochal; pracownia modelarska -Tadeusz Gościniak; pracownia 
ślusarska - Edward Sagan; pracownia stolarska - Jan Świderski; pracownia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garderobiane -
Mariola Kurowska, Władysława Wolska. 


