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Po prapremierze Krzeseł ... 

Kiedy wiosną 1952 r. teatr Nouveau Lancry w Paryżu wystapił z 
premierą Krzeseł Ionesco - dyskusjom nie było końca. 
Gabriel Marcel wystąpił z bardzo ostrą i nie przebierającą w słowach 
krytyką autora I sztuki, chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się popularności 
teatralnej awangardy. Wówczas jednak wielu pisarzy i Intelektualistów 
francuskich, między innymi Samuel Beckett, Jules Supervielle, Raymond 
Queneau i Ciara Malraux założyli publiczny protest przeciwko takiej formie 
krytyki i w entuzjastycznych słowach opowiedzieli się po stronie Ionesco, 
którego sława ustaliła się odtąd na dobre. 
„Jedynym prawdziwym człowiekiem teatru naszych czasów jest Eugene 
Ionesco - pisał wówczas Arthur Adamov w tygodniku Arts 
- a najpiękniejsza sztuka współczesna nosi tytuł Krzesła". 
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Iga Mayr i Igor Przegrodzki podczas pierwszej próby Krzeseł. 

STARY Ja nie jestem sobą, jestem tym drugim, jestem jednym w drugim. 

STARA Dzieci strzeżcie się jedni drugich. 

STARY Czasami budzę ·się wśród absolutnej ciszy, jak w kuli. 
Nic w niej nie brakuje. A Jednak trzeba uważać. Jej kształt może 
nagle zniknąć. Są dziury, przez które on się ulatnia. 

STARA To przywidzenia, majaki, to nic nie 1est... 

Iga Mayr - aktorka Teatru Polskiego od września 1964. 
Igor Przegrodzkl - w Teatrze Polsklm od września 1949. 
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Eugene IONESCO 
/1912-1994/ 

Urodzony w Slatinie w Rumunii, zmarły w Paryżu, syn Rumuna i Francuzki, 
od 1938 mieszkał we Francji. 
Twórca teatru absurdu, członek Akademii Francuskiej, odznaczony Orderem 
Legii Honorowej. laureat wielu innych nagród i odznaczeń francuskich 
i zagranicznych. Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autor ponad 30, sztuk, m.in.: l:..ysej śpiewaczki /1950/, Krzeseł (1952), 
Lekcji (1957), Pieszo w powietrzu /1962/, Gry w zabijanego /1970/. 
Ostatnią sztuką Ionesco są napisane w 1980 Podróźe do umarłych. 

Krzesła miały prapremierę w Paryżu w 1952, w Polsce - w Katowicach 
w 1957. W tym samym roku sztukę opublikował miesięcznik Dialog. 

Co do mnie - mam krańcowo odmienną wadę: mój tekst mnie przeraża. 
Ogarnia mnie przerażenie na dźwięk mego własnego głosu dobiegającego 
z aparatu radiowego lub z taśmy magnetofonowej. Do moich fotografii 
zdążyłem się jednak przyzwyczaić; odkąd bowiem zainteresowano się mną -
widziałem ich już setki. Oczywiście, znajdą się tacy, którzy powiedzą. że ten 
wstręt do samego siebie jest tylko narcyzmem a rebours. Ale to inny problem. 
Po to, żeby wyreżyserować swoją sztukę, trzeba jednak przestać odczuwać 
do niej wstręt. a zarazem nie podchodzić do niej z pozycji klęczącej. Miałem 
mniej więcej sześć czy siedem lat, kiedy „zobaczyłem " się w lustrze, jak 
gdyby pierwszy raz. 
Dobrze jeszcze pamiętam wstręt, Jaki odczuwałem stwierdziwszy z przeraże
niem, że byłem zupełnie różny od innych - a przynajmniej tak mi się wyda
wało. Nigdy nie udało mi się w pełni wyzwolić od tego wstrętu, czy - jak kto 
woli - od tego odwróconego narcyzmu. Kiedy publlczność ogląda którąś 
z moich sztuk, albo Ja oglądam kogoś, kto czyta mój tekst, który sam mu 
przecież dałem, mam ochotę uciec i schować się. I rzeczywiście uciekam 
i chowam się sam przed sobą. A z widowni - tej na scenie - zrobiłbym zalaną 
światłem salę, spuszczając ze sznurowni wielką liczbę żyrandoli. 

Fragment wypowiedzi Ionesco z Theater heute 11 /1968. 
Przedruk: Dialog 4/1969. 
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Eugene IONESCO 

TESTAMENT 
Masaże nie skutkują. W tej chwili boli mnie tak, że nie bardzo mogę pisać. Myśli nie 

przychodzą do głowy. kiedy ból atakuje tak silnie. Jest godzina pląta, nadciągnie noc. noc 
znienawidzona. która jednak od czasu do czasu przynosi sen. Moje sztuki grają wszędzie 
na świecie i myślę, że widzowie oglądając je płaczą albo się śmieją bez silnych bólów. 
Wiem, że niedługo odejdę, każdy dzień jest mi wygraną. 

Niekiedy odwiedzają mnie przyjaciele.Oddani przyjaciele. Ich wizyty sprawiają mi wiele 
przyjemności i męczą po godzinie. Cóż zrobiłem dobrego? Wydaje mi się, że zmarno
wałem swój czas. falując na wietrze. Tkwi we mnie pustka i już dłużej nie mogę, nie 
z powodu bólu, ale z powodu egzystencjalnej pustki wypełniającej świat, o ile można 
powiedzieć, że świat. jest pełen pustki Jak zawsze myślę, że umrę, być może dzisiaj 
wieczorem lub - miejmy nadzieję - jutro lub pojutrze. Albo nawet jeszcze później. 
Nie myślę o najgorszym. tylko męczę się i męczę. Niekiedy myślę, że myślę, że myślę, 
że sie modlę. Kto wie, czy coś tam będzie. Być może potem nastąpi radość. Jaką formę ma 
Bóg? Myślę, że Bóg jest owalny.„ 

W mojej tak zwanej karierze pomogła mi ogromna llczba osób, którym winien jestem 
wdzięczność. 

Najpierw moja matka, która mnie wychowała, osoba o niezwykłej słodyczy i poczuciu 
humoru mimo śmierci dziecka w bardzo młodym wieku i mimo, że tak zwany mąż opuścił 
ją w wielkim mieście Paryżu. Ale przede wszystkim największym ratunkiem stała się 
w moim życiu moja żona Rodica I córka - Marle~France. Bez nich nie zrobiłbym niczego, 
niczego bym nie napisał. Im zawdzięczam moje dzieło, im je dedykuję. I muszę jeszcze 
wymienić wszystkich mych profesorów z liceum w Bukareszcie. Wiele zawdzięczam 
pewnemu oszustowi nazwiskiem Kerz, który zbankrutował w dniu ostatniego przedstawie
nia Nosorotca w Nowym Jorku, na czym zarobił 40 tysięcy dolarów, ale jednocześnie 
zapewnił mi sławę w Stanach Zjednoczonych. Pomógł ml mimo woll. Później pojawili się 
krytycy literaccy francuscy i angielscy. I byli krytycy lewicowi, którzy występowa l i 
przeciwko krytykom prawicowym, bo myślell, że ja jestem lewicowy, a krytycy prawicowi 
myśleli, że ja jestem prawicowy. A potem znowu moja żona, która zmusiła mnie. żebym 
zrobił magisterium I doktorat. I dobrze ml zrobiły wstręty drugiej żony mojego ojca - Loli, 
która wyrzuciła mnie za drzwi ojcowskiego domu i zmusiła, żebym sobie radził w życiu 
sam. Dobrze też zrobi li profesorowie liceum Salnt-Sava, że przegnali mnie precz i musia
łem zrobić maturę w prowincjonalnej szkole, przemieszkując u mojej siostry, która prowa
dziła pensję dla licealistów, którym - o ile wiem - w życ i u niespecjalnie się powiodło . 
Byłem włóczęgą, byłem bezdomnym, a teraz mam piękne mieszkanie na Montmartrze 
Pomagali mi niekiedy rodzice, niekiedy ciotka Sabina albo ciotka Angela, nauczyciele, 
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którzy sądzili, że jestem geniuszem. Podczas wojny 1940 roku pomogła m1 matka mojej 
żony Anca, która z bólem serca pozwoliła na wyjazd zięcia i córki do Francji. 
Umarła w nadziei, że przyjedzie do Paryża. I Bóg ml pomógł, kiedy nie chciałem wracać 
do komunistów i pewnego dnia wyruszyłem na targ z koszykiem bez grosza przy duszy 
i znalazłem 3000 franków z 1940 roku. Tak oto pomógł mi zbieg okoliczności. Być może 
Bóg pomagał ml w życiu i we wszelkich pracach tak, że tego nie zauważałem. I w końcu 
pomógł mi kamienicznik z ulicy Claude-Terasse, pan Colombel, niech go Bóg ma w swej 
opiece, który nie wyrzucił na bruk wygnańca nie płacącego czynszu, którego, przecie Bóg 
mógł zesłać. 

I tak oto, przechodząc z rąk do rąk, dochrapałem się tej ogromnej sławy i dobiłem wraz 
z żoną do wieku 80 lat. a nawet do 81 i pół w lęku przed śmiercią i w przerażeniu nie 
zdając sobe sprawy, że Bóg coś dla mnie uczynił. Nie zniósł jednak dla mnie śmierci, co 
uważam za niedopuszczalne. Mimo wysiłków. mimo pośrednictwa kapłanów, nigdy nie 
udało mi się paść w Boże ramiona. Nie udało mi się dostatecznie uwierzyć. Jestem, 
niestety, jak ten człowiek, którego każda modlitwa poranna zaczyna się od słów: „Boże 
mój, spraw żebym w Ciebie uwierzył" . Nie wiem, bo nikt tego nie wie, czy po drugiej 
stronie jest coś, czy też nie ma nic. Jestem skłonny zgodzić się z papieżem Janem 
Pawłem li, że oto toczy się wielka kosmiczna wojna pomiędzy siłami zła I siłami dobra. 
Oczywiście wierzę w końcowe zwycięstwo sił dobra, ale jak i kiedy ono nastąpi? 
Czy jesteśmy drobinami całości, czy bytami, które się odrodzą? Najbardziej martwi mnie 
myśl o rozdzieleniu z żoną I z córką. I o rozdzieleniu z samym sobą! Mam nadzieję na 
zachowanie ciągłości samego siebie, ciągłości czasowej I ponadczasowej, w czasie 
i w bezczasie. 

Nie pojawiamy się na ziemi, żeby żyć. Pojawiamy się, by czeznąć I umierać. Przeżywamy 
okres dzieciństwa, szybko doroś l ejemy i zaczynamy się starzeć i trudno wyobrazić sobie 
świat bez Boga, jednak znacznie łatwiej wyobrazić sobie świat z Bogiem. 

Powiada się, że współczesna medycyna i gerontologia pragnie wszelkimi sposobami 
zachować sprawność człowieka wbrew jego przeznaczeniu, ponad starzeniem się, ponad 
rozpadem etc. Odtworzyć człowieka w jego pełni, w nieśmiertelności, czego Bóg nie 
potrafił lub nie chciał uczynić. Czego Bóg nie uczynił 

Dawniej, podnosząc się każdego ·ranka, mówiłem .Dzięki Bogu, że dał mi jeszcze jeden 
dzień życia''. Teraz mówię: .Bóg odjął mi jeszcze jeden dzień". Co Bóg uczynił z dziećmi 
i z bydłem, które zabrał Hiobowi? 
Mimo wszystko wierzę w Boga, ponieważ wierzę w zło . Jeśli zło Istnieje, Bóg równlez jest. 

Z francuskiego przeiożył Krzysztof Rutkowski. 
• Niniejszy tekst ukazał się w Le Figaro Littera/re 3 grudnia 1993 roku. 

Został przedrukowany ponownie w Le Figaro 29 marca 1994, po śmierci Ionesco. 
• Testament opublikowała Gazeta Wyborcza w numerze 76, 31 marca 1994. 
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O MALARSTWIE, TEATRZE 
I POLITYCE 

Podobnie jak niektórzy artyści zajął się pan ma/owaniem dopiero w starszym wieku. 
Dlaczego? 
Miałem dość ciągłego tylko pisania. miałem dość języka, dość słów. Odczuwałem 

silną potrzebę ciszy, sztuki milczącej. Muzyka, na przykład,jest formą naśladującą ciszę; 
jeszcze lepiej jednak znaleźć prawdziwą ciszę. a nie jej naśladownictwo. Właśnie to 
pociąga mnie w malarstwie: cisza Są jednak i tacy malarze. których obrazy uważam za 
pełne ruchu i zgiełku - choćby Rubens Zawsze regularnie odwiedzałem wystawy. 
Szczególnie cenię dwóch malarzy, Canaletta I Vermeera. Jest taki obraz Canaletta 
przedstawiający tłum rozmawiajacych ze sobą ludzi na jednym z weneckich placów. Nie 
słyszy się jednak głosów: to obraz niczym muzyka. łączący wrzawę z ciszą. Zacząłem 
malować w 1968 roku, potem zaniechałem tego, w dziesięć lat później odczułem silną 
potrzebę robienia czegoś innego niż teatr. I od 1978 roku znowu maluję. 

Czym Jest dla pana malowanie? 
Malowanie to coś w rodzaju terapii. Uwalnla mnie od lęków. To coś niewiarygodnie 

frapującego, gdy komponuje się barwy - czerwien. czerń czy zieleń. gdy tworzy się obraz. 
pewną strukturę Ponadto malarz ma oczywiście tę przewagę, że nikt nie stoi między nim 
a jego publicznością: że nie ma reżysera, z którym musiałby się w kółko spierać. Nigdy 
nie uczyłem się rysowania. nigdy nie chodziłem do zadnej akademii. Sam wszystko 
sobie przyswoiłem, po prostu eksperymentowałem z farbami i robiłem przy tym notatki. 
A teraz chciałbym napisać podręczni dla samcu ów rysowania. 

Niektóre z par~skic/1 rysun 6w przypom111 ~ą M!ró· czy jes/ to .1w1adomy zamysł? 
Tak. myślę. że jestem pod dużym p em M1ró. Lubię w nim to. co Infantylne, 

naiwne i delikatne. 
Czy to prawda. że niegdyś zaczepiał pan n ulicy Paryżu przechodniów, zachęcając 

ich. by obejrzeli w teatrze pana sztuki? 
Tak, to prawda, chętnie wspominam tamie czasy Wraz z aktorami TMatre des 

Noctambules chodziłem - jako propagator własnej sprawy - tam ! z powrotem po 
bulwarze St. Michel i s!arałem się namówić ludzi. by przyszli do naszego leatru. 
Stawałem też obwieszony plakatami przed wejsciem do teatru . Obok było kino, a przed 
nim zawsze kolejka, ale nikt jakoś nie kwapił się, by do nas przyjść. Czasem przyszły 
może ze dwie, trzy osoby, często tylko jedna - moja żona. Pewnego razu aktorzy grali 
sami dla siebie, ho moją żonę bolał ząb I nie mogła przyjść. Byłem wściekły, że nikt nie 
przychodzi do naszego teatru, poszedłem w tłum przed kinem I próbowałem kogoś 
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namówić. Powiedziałem, że obok idzie bardzo dobra sztuka, proszę przyjść I zobaczyć . 
I rzeczywiście, pewien mężczyzna dał się namówić. Obejrzał łysą śpiewaczkę I opuścił 
teatr z ponurą przepowiednią, że nigdy więcej nie usłyszy się o tym autorze i jego sztuce. 
( „.) 

Czy oglądając na scenie swoje szlukt może się pan jeszcze z nich śmiać? 
Nie wiem, co pani na to odpowiedzieć; to chyba bardzo szczególna reakcja. Szczerze 

mówiąc, jestem już trochę przyzwyczajony do tego, co widzę na scenie, znam te sztuki 
bardzo dokładnie. Oglądanie Ich sprawia ml jednak zawsze przyjemność, zwłaszcza gdy 
grają dobrzy aktorzy („ ) 

W odczycie wygłoszonym podczas festiwalu w Salzburgu na początku lat 
siedemdziesiątych scharakteryzował pan teatr jako "jedną z niewielu wysp w piekle 
otaczającego nas świata·. Czy i dziś jeszcze ocenia pan sytuację tak radykalnie? 

Nasz świat jest okrutny i piekielny- to fakt, którego nie trzeba stale powtarzać, gdyż 
każdy już to wie. Słyszymy o rzeziach I katastrofach, wstrząsaiących światem jak nigdy 
przedtem. Cóż można zrobić żyjąc w takich czasach? Albo uprawiać swój ogród - by 
zacytowac Voltaire'a - albo malować obrazy. Malowanie oznacza pokóJ. 

Przez pewien czas był pan, z dużym powodzeniem, komentatorem jednego z 
dzienników francuskich I pisał pan o sprawach kultury oraz poi/tyki kulturalnej. 
Zaniechał pan tej działalności. Czy oznacza to rezygnację? 

Te komentarze były zupełnie bezużyteczne. Niech pani spróbuje wezwać ludzi do 
miłości, do braterstwa! Już Chrystus powiedział: Miłujcie się! , a stało się tak, jak gdyby 
powiedział· Niszczcie się nawzajem! Cóż innego ml dziś pozostaje jak tylko opuścić ręce 
i czekać na ostateczną katastrofę . Z pewnością nastapi. 

Czy Interesuje pana potomność? 
Nawet bardzo. Chciałbym pisać dla przyszłych pokoleń i tylko dla nich, tak bardzo 

mierzi mnie współczesność. Ale jak pisać dla potomności, skoro może w ogóle jej nie 
będzie? („. ) 

Zawsze wymienia się pana jako zdeklarowanego przeciwnika teatru pofltycznego, może 
na skutek pańskiej dysputy z Berto/Iem Brechtem. Czy uważB pan, że na scenie nie ma 
miejsca dla polityki? 

W teatrze powinno się dyskutować nad najróżniejszymi problemami. Wypowiedziałem 
się wtedy przeciw teatrowi politycznemu, aby uwolnić się od własnych ambicji 
politycznych. Polityka jest oczywiście konieczna, choć może nie w takiej formie. w jakiej 
się ją teraz uprawia. Polityka powinna oferować ludziom taki sposób życia, który 
gwarantowałby rozwój osobowości. Dziś dzieje się coś dokładnie odwrotnego Polityka 
kieruje się przeciw jednostce I przeciw humanizmowi. Politycy są silniejsi nlz wszyscy 
filozofowie I artyści. Są wplątani w sieć obsesji władzy i panowania - dlatego gdzieś Im 
się zagubiła wszelka uczciwa ideologia. Sądzę , że nawet Rosjanie nie są szczerymi 
marksistami, traktujac ldeologę wyłącznie jako alibi. W końcu wszystkim politykom idzie 
o to samo, o zawładnięcie światem - "imperium mundi", jak to już dawno temu określił 
Oswald Spengler. 
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Czy ciągle jeszcze nęci pana skandal, prowokacja f polem/ka? 
Skandale są konieczne, żeby człowieka w ogóle słuchano. Tyle jest na świecie hałasu, 

tyle zgiełku wokół nas, tyle języków, że ludzie już się wzajemnie nie słyszą. Trzeba pisać, 
by być zrozumianym, lub też zainscenizować coś nadzwyczajnego, skandalicznego. 
Kiedyś pańskie sztuki wywoływały skandal. Później zaczęły spotykać się z aprobatą i 

zachwytem, były przyjmowane wręcz owacyjnie. Czy taki obrót rzeczy napawa pana 
lękiem? 

Czy ludzie rzeczywiście tak lubią mój teatr? Może Intelektualiści, studenci I w ogóle 
ludzie młodzi. Wątpię jednak, bym podobał się większości. [„ .] 
Dziś nie wierzę już w sztukę teatru I również z tego powodu zwróciłem się ku malarstwu. 

Fragmenty rozmowy, zamieszczonej we Frankfurter Allgemetne Zeitung Magazin z 28 XI 1986, 
opublikował Dialog nr 6/ 1987. 

Byłem dość zaskoczony reakcją, którą wzbudził telewizyjny spektakl Krzeseł. 
Otrzymałem wiele listów od ludzi stojących dość daleko od literatury: pisał do mnie 
pewien hydraulik, jakaś średniozamożna gospodyni domu. żona robotnika, osoby młode 
I stare. Jednym sztuka się nie podobała, drugim się podobała, wzruszyła Ich. a co 
najważniejsze - zrozumie!! ją. Jednym przypomniało to własnego dziadka. innym 
kojarzyło się z nieszczęśliwym wujem, jeszcze Inni odbierali to jako rzecz o swym 
własnym życiu ltd. Nie dziwił ich ani styl. ani konstrukcja Krzeseł, złapali język sztuki i 
śledzili jej rozwój. Ich zrozumienie było daleko bardziej żywe i dokladne niż zrozumienie 
wielu krytyków I literatów. 

Zawsze miałem nadzieję, że sztuka ta nie jest utworem awangardowym, przeznaczonym 
dla garstki wtajemniczonych . Trudno sobie wyobrazić bardzie) radosne potwierdzenie. 
Polityczna stronniczość nie jest popularna, ludzie nie są od siebie oddzieleni, 
bezpośrednie porozumienie jest możliwe. Wszyscy !udzie czują się samotni. Powiedzcie 
im o ich samotności, a rozpoznają siebie i to strzaska ich samotnośc. Chciałbym bardzo 
kontynuować to wzruszające doświadczenie. 

Ionesco o telewizyjnej inscenizac1i Krzeseł we Francji w 1965 roku. 
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Erwin NOWIASZAK Śmierć, Jadwiga SKUPNIK I Służąca 

Gra w zabijanego, w przekładzie Jerzego Lisowskiego, została po raz pierwszy w 
Polsce wystawiona na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu 17czerwca 1973 roku 
przez Henryka Tomaszewskiego, scenografia Kazimierza Wiśniaka, z muzyką 
Zbigniewa Kameckiego. 
W roli śmierci wystąp i ł Erwin Nowiaszak, zmarły w 1990 wybitny aktor wrocławski. 
Przedstawienie przeszło do historii jako jedna z najciekawszych Inscenizacji lat 70. 
na scenie Teatru Polskiego, oraz ze względu na kreację Erwina Nowiaszaka, 
powtórzoną po latach w Niemczech, również w reżyserii Henryka Tomaszewskiego. 
Przedstwienie grane przez cztery sezony, otrzymało wiele nagród: za reżyserię, 
muzykę, aktorstwo. 
Obej rzała je publiczność wielu ośrodków teatralnych w Polsce podczas występów 
gościnnych i festiwali, m. in.: w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Kaliszu. 

Po 1 OO. przedstawieniu Erwin Nowiaszak otrzymał od Ionesco list z gratulacjami. 
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IONESCO KRZESŁA 
Asystent scenografa: BARBARA KOTYS 
Inspicjent: BAJKA TWOREK 
Sufler: ALINA STRÓŻYK 
Światło. KAZIMIERZ PIĄTEK 
Dtw1ęk: MACIEJ KABATA. WOJCIECH SKORUPA 

Zastępca dyrektora. KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 
Kierownik techniczny· ADAM SADURA 
Zasępca k1ero n ka d/s eksploatacji: JADWIGA ZIEMIŃSKA 
Głó ny rekwizytor. JERZY LASKOWSKI 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Kierownicy pracowni 
kraw1eckteJ damskiej: KAZIMIERA KIERWIAK 
krawieckiej męskiej· GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szews lej. JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej. ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarsk1e1: JERZY DOMZALSKI 
malarskiej: MARIAN KMIECIAK 
tapicerskiej. WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Działu Marketingu I Sprzedaży: ALICJA KLIMCZYK 
Informacje I zamówienia na b'lety zbiorowe i indywidualne 
w godz 9-16 tel. 387-89 oraz 386-53 w. 261 

RedakcJa programu· MARIA DĘBICZ 

Okładka I opraco ani graficzne: ANDRZEJ ŚLUSARSKI 
Wydawca HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

TEATR KAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-01 




