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przyponlnienie i ostrzeżenie 
Nazwi sk o gl·ośnego p isarza fran- towska, totalitarna. Ale jednocześ-

cuskiego, Eu gene Ionesco wymawia- nic Je:> t „Nosorożec" szt uką od stro-
nc byto do nieda\vna w europejskim ny formalnej niesłychanie odmien-
~ wiecie teatraln ym jedny;n tchem n:\ od dotycnczasowych, oryg.małną 
Z m ianem iunego ·u c99 'r · ĆtS§it łl'li:Vatoiiki '4!f" OTygfnaln.oś~ i Il• 
~ztuk awangardowych - Ueckctt cm.wiłrmonii, z jaką Ionesco 
Obydwaj oni najpełniej uosabiali polączył treść, ideę sztu·kl z nowa-
swoją twórczością dram3turgiczną torstwem formy, bardzo odległej 
skrajną awangardę ostat n ich lat. <>d teatru w jego pojęciu tradycyj-
Takie sztuki jak „Łysa śpiewaczka". n ego, a więc prawdopodobnt>go, na-
„Lckrja", ,,K rzesła" Ionesco czy turalistycznego, 
„Końcówka" lub „Czekając na Go-
dota" B ecketta b yły programowym I<>nesco nie liczy się z wąskimi 
antyteatrem, obywały się bez aneg- kategoriami realistycznego prawd">· 
doty, fabuł y, czy t zw. i;roblemn, P?<lol>ieństwa, każąc prawie wszy '> t• 
szokowaly i ep atowały wid zów. Ale kim bohaterom swej sztuki ramll'nić 
czas robi swoje, tego typu pozycje s ię w nosorożce, symbolizujące isto-
awa.ngardy przestaly s7.-0kow11ć , stA- ty wrogie humanizmowi, kulturze, 
jąc się jedną z pró b znalezienia nn- opętane ideą zniszczenia. Ale nu•-
wych form wypowiedzi sc enicznej. tafora, uzyskana przez niego w ten 
Współczesny teatr wchłonął po pn- sposób, j e~t Jasna, oczywis; a, klaro-
su niektóre nowe eleme nty sztuld wna. P od pojęcie nosorożców poll-
::nvang ardowej. klada bowiem autor faszy i; tów -
Również twórcy teatralnej awa.n- hitlerowców. Jego groteskowa sztu-

gardy odchodzą powoli w swej ka sta je się w ten sposób przera-
dalszej twórcz9ści od stylu pierw- żającym oskarżeniem wszystkich 
szych „ n·prawek". Sta rają się w tych, k t órzy z tych czy innych 
swych nowych u tworach wyk-0rzy- względów nie zdołali oprzeć się h· 
stać z dobyc ze formalne sztu l~: awan· szrzacji. Jest jednocześnie ostrzeże-
~ardowej dla wy.rażenia tre ści b ar- niem, że uleganie demagogii typu 
dziej interesujących szeroki krąg faszystowsk·iego oznacza dla ludi.i 
widzów. kres człowieczeństwa. 

Udało się to w pel_ni Ionesco ~v Je - Reżyserka spektaklu w Teatrze 
go sztuce „Nos-0rozec", .,, ktoreg-o Dramatycznym, WANDA LASKOW· 
premierą wyst::\pił ostatnio warszaw- SKA świetnie wygrała wszystkie ele-
ski TEA TR DRAMATY~ZNY. Jest me~ty gr<>teski i grozy, mieUCZl\Ce 
to Jeszcze jedna pozycJ~ 'I. grup y się w sztuce. Wstrząsające wratenta 
sztuk, powstałych w roznyc h kra· robiła scena przeobrażania się .Jana 
Jach, wyrażających i deę oll rony hu- (WIESŁAW GOLAS) w nosoroic'l. 
ma11izm~. czło_wi~czei1stwa ~rze d . za: Golas wygłaszał swą kwestię w to-
gładą, Jalq mesie itlcologoia faszys nie przemówień hitlerowskich, sto-

• • Jąc na bacznoś ć i un-0s~ąc rękę w 
· · I au tomatycznym, hitlerowskim po-z-

• drowieniu. Wykonawcy spektaklu, 
za prawieni w repertuarze współczes
nym - stw-0rzyłi sylwetki interesu
jące. JAN ŚWIDERSKI Jako Bc
renger - jedyny człowiek, który 
nie przejdzie na pozycje nosorożców, 
był prawdziwy i głęboko ludzki. 
Wzruszał swą pozorni\ słabości~ i 
niezaradnością życiową człowiel' a 
inteligentnego i sam<>dzielnie myśl;i
cego, był przejmujący w scenach 
przeciwstawiania sie szaleństwu no
sorogacizny. T-0 d·oskonała rola tego 
artysty. 

Ambitna i ciekawa premiera otwo
rzyła nowy sezon w Teatrze Dra
matycznym. - Oby stało się to po· 
myślną wróżbą na przyszłość. 
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