


Eugene Ionesco urodził się w 1912 roku. 
Syn Rumuna i Francuzki dzieciń stwo 

spędził we Francji . W trzynastym roku 
życia powrócił z rodzicami do Rumunii, 
gdzie skończył studia, pracował jako nau
czyciel języka francuskiego i rozpoczął 
karierę literacką. Mając dwadzieścia sie
dem lat, przybył do Francji i tu pozostał 

do końca życia. Interesował się wszystki
mi dziedzinami sztuki z wyjątkiem tea
tru, beznadziejnie - jego zdaniem - za
plątanego w próby naśladowania rzeczy
wistości . Zafrapowany komicznym kon

trastem między banalnością zdań a uroczystym tonem lektorów 
z płyt do nauki j . angielskiego, Ionesco zdecydował się napisać „antysztukę", 

której tytuł „Łysa śpiewaczka", został wybrany przypadkowo spośród 
aktorskich pomysłów w trakcie prób. Ten antyteatr przeciwstawiał się 
pseudo-naturalności teatru bulwarowego, łamiąc logikę akcji, psycholo
giczną prawdę postaci i zawartość znaczeniowąjęzyka. Pierwsze sztuki 
Ionesco - „Łysa śpiewaczka" ( 1950), „Lekcja" ( 1951) - były wystawiane 
w małych salkach lewobrzeżnego Paryża, dla publiczności niezbyt li
cznej, a przy tym często wrogiej . „Krzesła" były grane w 1952 roku 
w niemal zrujnowanej sali. Jednakże następne utwory Ionesco - „Ofiary 
obowiązku" ( 1953), „Amadeusz albo jak się go pozbyć" (1954), ,,Kubuś, 

czyli uległość" ( 1955), „Nowy lokator" ( 1957) - zdobywały coraz szerszą 
i coraz przychylniejszą publiczność, m.in. dzięki entuzjastycznej recen
zji Jean Anouilha w „le Figaro". „Morderca do wynajęcia" był pierwszym 
przejawem ewoluowania teatru Ionesco ku treściom filozoficznym i moral
nym. Nikt nie kwestionował jednak szczerości autora, przerażonego 
absurdalnOścią, złem, śmiercią, mrocznością świata. Postać Berangera, po
dejmująca się obrony godności ludzkiej, pojawia się także w następnych 
sztukach: „Nosorożec" (1959), ,,Król umiera czyli ceremonie" (1962), ,,Pieszo 
w powietrzu" (1963). Prapremiera „Nosorożca" w Odeon - Theatre de 
France, zrealizowana w 1960 r. przez zespół Madeleine Renaud -
Jean-Louis Barrault była oznaką ostatecznej nobilitacji twórczości 

Ionesco. W roku 1970 pisarz został przyjęty do Akademii Francuskiej . 
Wydał m.in. „Macbetta" (1972), „Człowieka z walizkami" (1975), „Po
d.róże do umarłych" (1980), artykuły polityczne, literackie, eseje, dziennik 
„Nieustające zabiegi" ( 1988). Zmarł w Paryżu 28 marca 1994 roku . 

W 1990 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach nadał mu tytuł 
doktora honoris causa. Polska prapremiera „Krzeseł" odbyła się 18 maja 
1957 r. w Teatrze Śląskim w reżyserii Józefa Wyszomirskiego ze sceno
grafią Wiesława Langego. W roli Starego wystąpił Mieczysław Jasiecki, 
Starej - Halina Cieszkowska a Mówcy - Edmund Ogrodziński. 

(na podst. : Alfred Simon „Słownik współczesnego teatru francuskiego" 
Warszawa 1979) 
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Eugene Ionesco 

Nie przyszliśmy na świat po to, żeby żyć. Przyszliśmy na świat, 
aby zniedołężnieć i umrzeć. Jesteśmy dziećmi, dorastamy, bardzo 
szybko zaczynamy się starzeć, trudno jednak wyobrazić sobie świat 
bez Boga. Łatwiej mimo wszystko wyobrazić go sobie z Bogiem. 
Wygląda na to, że współczesna medycyna i gerontologia chcą 

za wszelką cenę przywTócić człowiekowi jego pełnię, czego bogowie 
nie umieli zrobić-pokonać zniedołężnienie, starość, zgrzybiałość 
i tak dalej. Dać mu na nowo nienaruszalność i nieśmiertelność, czego 
nie potrafili albo nie chcieli zrobić bogowie. Dać człowiekowi coś, 
czego bogowie mu nie dali. 

Przedtem, kiedy wstawałem rano, mówiłem: dzięki Bogu, dosta
łem jeszcze jeden dzień. Teraz mówię: oto jeszcze jeden dzień, który 
mi Bóg 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. 

* 
Właśnie zgroza i gniew, że ludzkość jest śmiertelna, sprawiają, że 

wygląda ona taka nie inaczej.Masochizm, sadyzm, zniszczenie i samo
zniszczenie, woj ny, bunty i rewo 1 ucj e, nienawiść jednych do drugkh 
spowodowane zostały, świadomie lub nie, przezświadomość naszego 
rychłego końca, przez strach przed śmiercią, przekształcony czy 
przeniesiony- albo nawet nie. Nie czujemy się tutaj dobrze, nie 
cwjemy się u siebie. Dopóki nie zostanie namzapewnionanieśmier
telność, nie będziemy zadowoleni, nasyceni, będziemysięwzajemnie 
nienawidzić, chociaż odcwwamy potrzebę miłości. 

* 
Aby zdobyć śmierć, trzeba stać się człowiekiem wolnym. Śmierć 

nie może być ani śmietnikiem, ani pułapką. Powinna być zdobyczą, 
osiągnięciem. Ścieżka dobrej śmierci idzie ścieżką wolności. 

Nie trzeba nikogo zabijać. Jeśli jednak uda się nam pogodzić 
ze śmiercią innych, możemy i my spokojnie umrzeć. Jak można 
pogodzić się ze śmiercią innych? Mówiąc sobie, że jest to najlepsza 
rzecz, jaka może im się zdarzyć. Jak znieśćcierpienie, ciężar innych? 
Mówiąc sobie, że każdy musi nieść swoją część nieszczęścia świata. 

Cytaty pochodzą z: E. Ionesco . .Bo:ić spraw, żebym w ciebie uwierzył",Dia/ognr 5/1994, art.Jana Błońskiego 

„Spotbnia z Ioncsco"',Dia/ognr 311966 oraz wywiadu z Ionesco, Dialog nr 711965. 

Pamięci mojej Matki - Kazimiery Zasadnej - poświęcam 
Reżyser 



Marta Piwińska 

„Krzesła" czyli teatr metamorfoz 

/. . ./ Nie ma „zwyczajnych dornów", są raje i piekła ; nie ma „zwycza
jnych ludzi" ani „zwyczajnego życia" - przepisana w~ brazko.wo
selUle pismo snu zwyczajność okazuje swoje pra wdz1 we oblicze : 
niez\\)'kłe, niesamowite. Sw?ją ~iwn.ość,jak by_powi~dzi~ł Witkacy. 
Ta właśnie prawda ma zostacdow1edziona 1 zostaje dow1edz10na tauto
logicznie: stając się prawdziwą w naszych oczach, aut~nryc~na rze
czywistość dziwnieje na scenie. I oto teatr Ionescozarrueruas1ęwcza
rodziejski teatr cudów, feerię magicz!1y~h przemian~ w których ~zł?
wiek zaklęty przezmaga-autora staje się tym, czym jest prawdz1w1e: 
kukłą, aniołem, zwierzęciem; w którym brzydota zast_rzelon.a naty
chmiast wyzwala nieobecne do tą~ pię~o (T!1ble3:u),spółgł?ski, s~o
głoski i słowa stają się mord~rczyrru pociskami, pohcj~~ -ojcem, ?jCtec 
- katem, żona - matką, rrueszkarue - grobem, przyjac~el-. bestią l~b 
mordercą; gdzie przy pomocy chleba można za ty kac dziury w me
świadomości, martwota ożywa jako rosnący tru:p, a ~en sa~ trup. 
wyrzucony przez okno zamienia się w wyzwohc1elsk1 balon 1 unosi 
bohatera w powietrze. / .. .! . . . . 
Ionesco o twarzy Merlina, oficjalny czarodziej XX wieku, biały mag 
współczesności, który w wielkiej zabawie towarzyskiej całego świata 
wyzwala lekko siły diabelskie i niesamowite, cały św i.at zamienia w oso
biste dell' arte, w wieczną improwizację, wsznurown1~ prywatr:i~go t~a
tru, by podciągnąć ~ię naj~go li~ch, przerzuc.aJąc, m.asJ?.1 k~stlu
my, wciąż od nowamscemzowac swoje narodzmy, srru,erc.1 wrueb?
wzięcie, budować miraże raju, straszyć piekłem, zapalac fajerwerki, 
gasić gwiazdy. / .. ./ . 

Uosobieniem metamorfoz- a raczej samą metamorfozą, bo trudno 
przemianę „uosabiać"- w mitologii był Protey~z .. Był ,t? wieszcz~~ 
morski, który wiedział wszystko, znał całą terazmeJszo.sc, przeszło~~ 
i przyszłość, ale nie chciał jej zdradzić. Można go było jednak zmus.1c 
do wróżenia: należało schwytać go w pułapkę, gdy po połudmu 
zasypiał w morskiej grocie. Trzeba go było chwycić i, choć Prote~s~ 
obudzony, przerzucał się z jednej postaci w dru~ą;-w lwa, płom1en, 
węża, młodzieńca, odyńca, drzewo, by, ka, k~e~ sm~ka, panterę, 
wodę źródlaną - należało go trzy mac z całej siły, az zmęczony 
wracał do swojej pierwotnej postaci Starca (Jung~wski archetrp 
sensu -Stary Człowiek?) i odpowiadał na pytam~, a wtedy me 
kłamał ani się nie mylił. Mistycy orficcy u waż.al 1 Prote1:1sza za 
symbol pierwotnej materii, z której powstał świat. Is~otnie Pro
teusz, który w możliwości wszelk!ch me~arnorfoz zaw1erayłynr:ią 
możliwość wszystkich form, musiał znac całąprawdę o sw1ec1e, 
bo samjątworzył, był nią, czy rac~ej nią się ~t.awał. Pr?teusZ?wa 
zmienność, z której Ionesco uczymł czarod~tejskąfeenę sWOJego 
teatru dokonując na scenie wszelkichprzernt~n, wyzwala tę mes~
mowitąprawdę- tautologiczną-że Proteusz jest me~y, przemawia 
„stając się" w pieiwotnejjedności myśli i obrazu. Zawiera on każdą, 
możliwość form, Jecztylk~ jed:iąpr~wdę:wszys,t~o, yo_może wkaż?eJ 
chwili stać się wszystk1m,Jestruczym własc1w1e 1 wpłynnosc1 

form sarna materia świata staje się nierealna, nieuchwytna, pozba
wiona znaczeń i pusta, rozwiewa się, a „dalej nie ma nic ... . Nic. Da
lej nie ma nic; nic tylko przepaści bez końca", a za tyl'.11 przepa
ściami też nie stoją żadne istoty ani „istoty rzeczy" ustanowione przez 
fikcje wiary czy rozumu. Razem z metamorfozą do teatru.Ionesco 
wdarł się barbarzyński chaos materii pier~otnej, czy. też pierwotny 
chaos materii nieświadomy siebie, płynny, nienazwany 1 - zaskoczony 
we śnie- Proteusz , Niemy Mówca, zburzył bezpieczny mur pozorów, 
otworzył apokaliptyczne przepaści groteski/;/ . . . 

W „Krzesłach" możemy zobaczyć „kopię pustej w1d?wn1, oso
biste doświadczenia autora nie oglądanych sztuk, a może jego senny 
koszmar - co nie przeszkadza, że „Krzesła" sąjednocześnie naj
szerszą metaforą i może jedyną z jego sztuk, w której groteska d?pro
wadzona do końca sięgając dna parodystycznych zaprzeczen .tra
gedii, przełamuje się, niemal jak u Beck~tt.a,. w nową tragedię:-
i nie jest sztukowana w tym c.elu żadn~m nihil i stycznym morah
tetem. U Ionesco mamy wciąż takąmeustanną przemianę perspe
ktyw od najmniejszej , najbardzi~j in~ej, po uniwersalną! z powro
tem, ku prywat-nemu przeżycm. Obie te ~ra~dy, morahte~owo
powszechna i osobiście -prywatna, zapalają.się na moment 1 naty
chmiast gasną, zanim jeszcze prawdamoral1t~tow~ z~ąży ~krze
pnąć w pewny banał, a osobista - ~ozpłaka~ w htl!jący się nad 
sobą melodramat. Jest w tym coś zfajerwerkow, 0~1 s~cznych, 
coś właśnie niepokojąco sztucznego. Wygląda to tak, jakby mtyrru:ia 
szczerość byłamoż~iwajużtyl~o w parody~tycznym cl!dzy~!ow1e, 
który czym prędzej _nakłada - p~by pospol~ta zwy~zaj n?,sc była 
sztuczna z natury i od urodzema, a przeciętna rn1ernosc napra
wdę wiecznie się obijała między idyllą, a piekłem. 

Dialog nr 3/1966 
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LIDER POLSKIEJ BANKOWOŚCI 

Oddział w Katowicach, ul. Sokolska 29 
tel. 103-75-00, fax 598-458 

Oddział Katowice Filia 
ul. Chorzowska 1 ul. św. Jana 5 
40-121 Katowice 40-012 Katowice 
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U ~U U BANK POLSKA KASA OPIEKJ SA 

EUROKONTO Banku Pekao SA 
jest oprocentowanym i powszechnie d'ostępnym 

rachunkiem oszczędnościowo-rozlicz en i owym, 
który umożliwia: 

- szybkie i swobodne dysponowanie pieniędzmi 
przez całą dobę w kraju i za granicą 

- regulowanie stałych opłat i innych zobowiązań , 
- korzystanie z pożyczki w Eurokoncie 
lub dopuszczalnego przez Bank debetu 

Eurokonto zapewnia również : 
- gwarancję bezpiecznego przechowywania oszczędności : 

Bank Pekao SA posiada gwarancje Skarbu Państwa 
obejmujące 100% depozytu i naliczonych odsetek 

- dodatkowe dochody w postaci odsetek. 


