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«Krzesła» po latach 

Kiedy wystawiono na tej sce
nie Krzesła w 1957 roku. była 
to już ich trzecia polska pre
miera w ci ąg u kilku miesięcy . 

Sztuka dotarła bowiem na we
zbranej fali odwilży , przyno 
szącej prosto z Paryża zaka
zane dotąd - a upragnione 
- dzieła najświeższej teatral 
nej awangardy. Adamov, Bec 
kett i Ionesco przybyli w jed 
nym szeregu, pod ekscytuj ą

cymi sztandarami absurdu i pe
symizmu - sztandarami od
bieranymi przy tym u nas, pa
radoksalnie, jako znaki wy
zwolenia od urzędowej krzepy 
ostatnich lat. Sztuki wyrażają 

ce rozpacz i beznadzieje wpi
sały się w karnawał świeżo 

odzyskanej nadziei. Kusiły swą 
aurą, swym bezdyskusyjnym 
mistrzostwem, rafinadą - po
zostawały przy tym nieco eg
zotyczne. Przen iesiono je z 
bogatego gruntu kulturalnego, 

na jakim naturalnie wyrosły, 

na grunt tutejszy: wyjaławia -

ny i biedny, traumatyczny, o
szołomiony od gwałtów. 

Dziwną napotkały koniunktu
rę . W ich frenetycznym odbio
rze było tyleż łapczywości, co 
nieporozumień , rezonansów ty

leż głębokich i wzbogacają 

cych, co płytkich i przpadko
wych . Było wiele snobizmu. 
I gdy, z jednej strony, najlep
sza polska twórczość znajdo
wała w tych utworach przez 
następne lata bogatą pożyw
kę, z drugiej strony, wymalo
wawszy swe kawiarnie w „pi
kasy", gromadzono się wokół 
dzieł paryskiej awangardy, po
dobnie jak gromadzono się w 
tym samym czasie wokół rzad
kich zagranicznych samocho
dów. próbując z atencją od 
czytać na wewnętrznym licz
niku „ ile wyciąga"„. pesymiz

mu oczywiście. 
Recenzent Trybuny Ludu 

grzmiał, że „polska publicz

ność nie pali się do kupowania 
egzystencjalistycznych kotów 

w worku udziwnień i przeko
marzań", przystając jednak na 
eksperymenty. 
W Warszawie zaprowadzono 
na Krzesła uczestników kon 
ferencji kierowników klubów 
garnizonowych, by mogli oso 
biście zetknąć się z prawdziwą 
awangardą i porozmawiać z jej 
realizatorami (innym punktem 
programu był „pokaz kultura! 
nego wieczoru klubowego przy 
kawie") . Krakowskie przedsta
wienie odwiedziła w podob
nym celu konferencja nauczy
cieli szkół powszechnych. 
Równocześnie najpoważniejsi 

krytycy spierali się o rozumie
nie dramatu. Rozpoczął Jan 
Kott. który z właściwym sobie 
impetem zaatakował „pesymi
styczną" wykładnię, najpełniej 

wyrażoną przez Ludwika Fla
szena. „Ionesco w swej diale
ktyce zaprzeczeń bije wszelkie 
rekordy - pisał Flaszen. -
Przeczy ideologiom i naturze, 

wielkiemu. działaniu i małemu 
ciepłu ludzkiego serca" . „Sztu
ki Ionesco nie przestają być 

nigdy farsą - replikował Kott 
- i przez to właśnie są często 
tak molierowskie przy całej 

swej nowoczesności . Nie ma 
w nich żadnej metafizycznej 
podszewki . Jest w nich okrut
ny i bardzo jadowity śmiech 
z głupoty i pedantów". Odpo-



wiedział z kolei Zygmunt Greń: 

„To, co w Paryżu jest śmiesz

ne, nie tylko w Krakowie, lecz 

i w Warszawie może odsłonić 

drugie dno, ponure i groźne" . 

Próbował wyważyć stanowis

ka Konstanty Puzyna: „ Drwi 

Ionesco z ideologów, z dog 

matyków , ze skostniałych mi 

tologii ludzkich ... ale tej filiacji 

z Molierem nie należy także 

przeceniać . Kott mocno prze

sadza ... sztuki te bywają racjo 
nalistyczną farsą i brutalną tra 

gedią istnienia, drwiącą saty

rą i metafizycznym lękiem 

i freudystycznym sondowa 

niem podświadomości i nawet 

absurdalną liryką ; mienią się 

wielością znaczeń i odcieni" . 

Z biegiem czasu jeszcze tych 

odcieni przybyło. W latach 

pięćdziesiątych uważano Io 

nesco bądź to za przedstawi

ciela francusR1ego egzysten

cjalizmu, z jego tezą o absur

dalności świa ta - bądź też za 

nihilistę po prostu, szermierza 

czystej negacji . Katolicki filo

zof, dramatopisarz i publicysta 

Gabriel Marcel atakował tę 

formację bez pardonu, pisząc 

o „epidemii moralnej, której 
pewna dziwaczna elita przy

gląda się jako interesującemu 
widowisku ". Dziś osiemdzie 

sięcioletni Ionesco jest auto
rem sztuki o męczeństwie św . 

Maksymiliana Kolbego . „Mo

ie pierwsze sztuki wyrażają 

absurd nieobecności Boga w 

życiu człowieka" - wyjaśnia . 

Twierdzi , że od początku były 

to sztuki religij ne . 

Właśnie Krzesła znakomicie 

poddają się tej nowej autors

kiej interpretacji . Ostatnie sło

wa, które niemy mów ca usiłu

je przekazać audytorium, JUŻ 

na granicy wszelkiej komuni

kacji , to „anioł" , „ chleb" i „ a 

Dieu" (pomijano te napisy w 

przedstawieniach lat pięćdzie

siątych) . Łatwo można znaj
dować biblijne podstawy sym

boliki dramatu: w Psalmach 
wody oblewają oschłą i wy

czerpaną duszę , podobnie jak 

w Krzesłach oblewają siedzibę 

dwo19a starych. 

Jednakże nie ma potrzeby, by 

robić z Krzeseł alegorię . Są one 

na pewno bardzo śmieszne. 

I na pewno są sztuką o śmierci, 

a więc można je interpretować 

tak różnie, jak różnie można 

traktować śmierć samą . Grote

skowo i tragicznie zarazem, z 

odrazą czy politowaniem wo

bec nieodwołalnej małości u

mierających i sentymentem wo

bec ich istnienia. Wobec os

tatniej erupcj i marzeń , wspo
mnień i nadziei. Ostatniej , nie

mej i bełkocącej postaci, jaką 

te nadzieje przybrały . 

Przez ostatnie dziesięcioleci a 

Ionesco bardzo rzadko wysta 
wiany bywał na naszych sce

nach; zn i knął wraz z czasami, 

które go przyniosły. Wracając 

po latach do jego sztuk moż n a 

spojrzeć na nie bez krzykliwe

go tła i u przedzeń; spoko1nie 

wgłębić się w nie, nie każąc 

już autorow i być naczelnym 

Pesymistą, nacze lnym Szyder

cą i naczelnym Nowatorem. 

Można Żastanowić się , co rze 

czywiście powiedzia ł bardzo 

już stary dziś pisa rz - i jaka 

jest tego wartość. 

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 świa
tem. Lęki , o których piszę , to moje lęki, ale są to 
równ ież lęk i innych. I szczególnie pesymistycz
nie nastraja mnie nawet nie fakt, że ludzi1e się 
zabijaj ą. W znacznie większym stopniu chodzi 
o to, że wzajemnie się dręczą, torturują, zadają 
sobie cierpienia i robią to z widoczną rozkoszą . 

Wcale nie jestem zdziwiony, że moje sztuki 
zn owu szokują. Ludzie wyrośli na Brechcie. 
Uważali świat za realny i wierzyli, że można go 
uporządkować. Teraz j u ż trochę o tym wątpią. 
Szokuje ich jeszcze tylko to, że ktoś pokazu Je 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. A le mój sekretarz 
chyba pod arł ten list... 

Wyglądają niczym dwa antyczne bożki wyrzeź
bione w drewnie. Są do siebie podobni, jak 
bodaj większość par, które przeżyły szmat życia 
razem. Ona - metr trzydzieści wzrostu, ma 

Fragment wywiadu 
udzielonego przez Ionesco 
dziennikowi Die Welt 
w 1983 roku . 

Fragmenty wywiadu 

dla li Messagero 
z 1985 roku . 
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włosy ufarbowane na ciemno lub może nosi 
perukę. On - ma niewiele już siwych włosów, 
wiek go nieco przygarbił (ma 73 lata), chodzi 
wspierając się na czarnej lasce. Gdybyśmy spot-
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kali ich w Paryżu, łatwo można by wziąć ich za 
kloszardów. A w rzeczywistości on -to Eugene 
Ionesco, „ojciec" teatru absurdu, jeden z naj1-
częściej wystawianych dramaturgów na świe-
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cie, a ona -- to Rodica Andreanu, Rodica 
Ionesco żona pisarza od 1936 roku. Mają jedną 
córkę, 40-letnią Marie France. 
Małżonkowie Ionesco biorą się pod rękę . Od
chodzą chwiejąc się, malutcy, czuli i delikatni. 
W czym tkwi tajemnica tak trwałego małżeńst
wa? „Och - wzdycha pisarz - ja ją kocham, 
ona mnie kocha, kochała mnie, ja j ą kochałem. 

Czasem kochała mnie trochę mniej. Kochamy 
się nie od tak dawna: dopiero 49 lat. To wszyst-
k 
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1. Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 
przekład: Maria Bechczyc- Rudnicka i Konrad Eberhardt, reż. 
Józef Wyszomirski, scen . Wiesław Lange, 18V 1957 
- prapremiera 

2. Stary Teatr w Krakowie (Teatr Poezji) 
przekład: Maria Bechczyc-Rudn icka i Konrad Eberhardt, reż . 

Jerzy Grotowski i Aleksandra Mianowska, scen. Wojciech 
Krakowski, muz. Adam Kaczyński, 29 VI 1957 

3. Teatr Dramatyczny w Warszawie 
przekład: Maria Bechczyc- Rudnicka, reż. Ledwik Rene, scen. 
J an Kosiński, oprac. muz.: Zbign iew Turski, 25 VIII 1957 

4. Teatr im. A. Węgierki w B iałymstoku 
przekład: Jan Kosiński, reż. Waldemar Smigasiew icz, scen . 
Mac iej Preyer, muz. Jolanta Szczerba, 12 IX 1987 

5. Teatr STU w Krakowie 
przekł ad : Jan Kosińsk i , reż . Waldemar $migasiewicz, scen. 
Maciej Preyer, muz. Jolanta Szczerba 12 1111989 
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