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Znaczną

w tym procesie odegrała
zarówno ta, zwana niegdyś
awangardową - elitarna, przeznaczona dla
garstki odbiorców, jak i obejmująca swoim
zasięgiem olbrzymie rzesze nastolatków młodzieżowa,
grupująca
sympatyków
mocnego uderzenia. Negując wartości zastane,
wstydliwie dotąd
pomijane,
z
czasem
wykreowała rzeczywistość do dziś uważaną
przez jednych za wzór wolności jednostki,
przez innych za zapowiedź rychłego końca
sztuka

Napisana
czterdzieści
lat
temu,
wielokrotnie w Polsce prezentowana (m.in. w
1989 roku w Czarnej Sali Teatru "Wybrzeże"
przez Centrum Edukacji Teatralnej) sztuka E.
Ionesco powraca na trójmiejskie sceny.
Powraca
lecz w zupełnie zmienionej
rzeczywistości.
Rozszerzający się,

ogromny kryzys postaw,
kryzysowi
ekonomicznemu,
inwersja wielu do niedawna niepodważalnych
wartości ciągle jeszcze (może nawet coraz
bardziej)
grozi
katastrofą
narodową
o
niewyobrażalnych rozmiarach, w najlepszym
zaś wypadku, co jakiś czas powtarzającymi się
napięciami,
jakie
towarzyszyły
zawsze
towarzyszący

głębokim przeobrażeniom społecznym.

jeśli jest to w
ogóle porównywalne,
podobna sytuacja zaistniała w
Stanach
Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej po
zakończeniu li wojny światowej i z różnym
natężeniem
trwała
aż
po schyłek lat
sześćdziesiątych,
doprowadzając
w
konsekwencji do wyzwolenia się jednostki
spod wpływu wielu dotychczasowych zasad i
norm moralnych. Wykształciła przy okazji
nowe zasady i normy. które wcześniej czy
później również zostaną zanegowane.

i

rolę

to

świata.

Do

konsekwentnie
prowadzonego
tego procesu zdążyliśmy się
przyzwyczaić.
Propaganda
komunistyczna
jednoznacznie
ukazywała
przemiany
zachodzące w Europie Zachodniej jeśli nie za
wręcz przejaw całkowitego upadku człowieka,
to przynajmniej bezwartościową modę na
tandetę życia pozbawionego głębszego sensu.
Sens naszemu życiu nadawały wtedy szczytne
idee Marksa i Lenina.
Wraz
z
upadkiem
"moralności
socjalistycznej" dyskusja nie umilkła. Ostry
podział
między
tym,
co
wartościowe
(chrześcijańskie)
grzeszne (związane z
doczesnym bytem) przeniósł się jedynie w
inny
wymiar
i
w
dalszym
ciągu
z
powodzeniem dzieli naród na dwa zwalczające
się obozy. Co gorsza, w dyskusji decyduje nie
siła argumentów, a coraz częściej ranga
wypowiadającego się, a więc i możliwość
dostępu do środków przekazu.
ośmieszania

(Les Chaises)
przekład: Jan Kosiński
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W ogólnospołecznej debacie dotyczącej
wartości każdy ma coś do powiedzenia, teatr
również. Że musi czynić to słowami obcych
dramaturgów jest nie tyle wynikiem jego
awersji do wszystkjego, co polskie lecz braku
narodowych dzieł. Teatr polski "skazany" jest
dziś
niejako
na
powrót
do
korzeni
współczesności.
Uważni

widzowie z łatwością dostrzegą to
na przykładzie Teatru "Wybrzeże". Tak bowiem
"Antoniusz i Kleopatra", "Kobieta z morza",
"Śmierć komiwojażera", "Dwoje na huśtawce",
jak również prezentowane właśnie "KRZESŁA",
"Indyk", "Biesy" oraz wspólnie z Agencją
Autorską "Gest" przygotowywane "Pokojówki"
określają bieżący krąg zajnteresowań naszej
sceny. Najogólniej, jest to obraz jednostki w
okresie wielkich
przemian społeczno
obyczajowych.
Na tym tle dramat Ionesco nie wydaje się
być przypadkiem "odkurzonym samograjem"
(którym zresztą nigdy nie był) dostarczającym
teatrowi widzów, a widzom ekskluzywnej,
wyszukanej rozrywki.
"KRZESŁA" to dla nas Polaków sztuka
bardziej niż kiedykolwiek dotąd aktualna prowokująca, zmuszająca do refleksji nad
przyszłością nas samych. Przy tym z tak
wieloznacznym przesłaniem, że właściwie przy
odrobinie wysilku każdy może odnaleźć w niej
to, czego oczekuje.

Trudno bowiem z całą pewnością przyznać
rację Ionesco, który stwierdza, że "tematem
(jego dramatu) nie jest ani orędzie, ani klęski
życiowe, ani moraJna porażka staruszków lecz
właśnie
krzesła,
czyli nieobecność osób,
nieobecność
Boga,
nierealność
świata,
metafizyczna pustka."
jest to raczej jedna z wielu możliwych
mrne1
lub
bardziej
pesymistycznych
interpretacji. Nie wynika z niej zresztą, czy na
taki właśnie świat jesteśmy skazani, czy raczej
samiśmy go sobie zbudowali.
Nie wdając się w zupełnie zbędną w tym
przypadku analizę utworu całą przyjemność
poszukjwania
własnej
odpowiedzi
na
postawione pytanie pozostawiam Państwu.
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