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ną nieZ"\' ykłym1, choć 
bard1.o w ); runc1e n.cezy prosty
mi ch.wy1ami - p inu iresr.tą 
n ie pozb 11 wiony tendencji spolccr: 
uej i oblicl'la polityczne,o nawet 
w swych n.tuka ch najbard t.itj od
b ieł'"'Jllcych od konwenc ji uważa-

ran i;-e r próbu j e z:naleźł w !ip ól n y 
.jęLyk wobec gro.iy otaczając ego 
świata. Z Dud a rdem rozmaw ia 
j ak z i ntelektuaJilitą , mil :i:aufa· 
n ie do jego wiedzy, chce zna· 
le źć . w jeg o rozumie oparcie 
przed nosorotcami. Tymcz.asem 
Dudard Już od pOCZl\tku rozma
wia z Berangerem tonem wacl\· 
m istrza kawalerii. Publiczność od 
razu wie , t e Dud11.rd podszyty 
Jut nosorożcem. Ciily d ialof 
dwóel\ 'panó"'' tra~I ll'DI, prze· 
staj e lnt~resowac. tkoro 7..namY 
ro zwi ~zan.ie. Podobnie ma 

nej za normalną - stworzy-I w 
. , ~o~oroic u'' dz,ieto świadomie 
jasnti i p roste , a prude wsr.yst· 
k im dzieł o świadomie polityczne. 
„Xosoroi ec" to manifest 11.ntyfa
szystowski. Ionesco ze zdumie
wając~ pnenik.liwości~ i uty ryci. 
n~ drapieżności' •portretował 

NO SORO-ZEC 
społtr~~-an.y~, lllll'""ą~e,~·9"' ..,,,=9~~=a ....... _....., __ _ 
istacnJ~ce się 11topniowo i ła :.-'i „,.. 

_gódnej, mjeszczań.skiej tlemo-
krac .ii w nieludzką zgraję no~o
ro:iców. Jut to fakt 1'ardzo wy· 
mowny w chwili obecnej , ta 
deklaracja polityczna Ionesco, pi
u.na francuskie&o. Powiecbieć 
i.reszt' o tej utuce ,,d.eldaracja" 
- to stano..-cso r.byt łarodnie. 
To Jest ogtu tuapa~ł. wielka 
drwina. rluntyuąy atak huma· 
1;!i5tY na brutaln&ić i nielud~ 
kość hnysmu. 

Ofl~thmy w ntuce ftluwy
kle · dowelpnłe skarykaturowane 
ntałe mi.&steczko, w którym ja
kieroł niedzielnego ranka poja
wia 1lę prawdziwy nosoroiec, 
na jp ierw jeden., ·potem drui;i. .. 
Okazu je •ię, ie to ludzie p rze
istaczaj" 1ię w nosorożce. Pedan
ci, ~łupey .• tałHYWi 10,icy, przy
nvoici dyrektorzy biur, b y\i so
cjali śc i , uroc1.e nkretarki, kardy
nałowi• i straiacy - nagle za
czyfta.19' odczuwać przyrost sił 
witalnych, pokn:ykuh na znajo· 
mych, pręż9' 1tię i prr.ytupuj", i 
oto Jut w ;del.onej skóne noso
roica przyl"czaJ' się do „ mniej
szości, która 1ta,le awi,~kua 1wĄ 
puewau Ucr.ebn~"„. Lot ai n a
zbyt p ru;uy1ty, konstrukcja 
niezwykle jasna. A poirócl tej 
nosorocacizny, szen"cej się jak 
epidemia, tkwi a bólem głowy 
I a pGtężnym wewnętrznym pro· 
teatem przeciwko ohy dnej, nie· 
ludzkiej maskaradzie - Jeden 
cl'iłowiek, słaby ł delikatny, nie
poradny. I brzydki w pGrównaniu 
a naturalnym pięknem i 1ił" no-
1oroica - poczciwy Beranger. W 
n!m Jednak eała nadzieja ludz· 
kości , w nim uotobitnie najJep
••~· ch t.rad.ycJi huma nizmu. Prze· 
"'' rotny Jo.nts-co tak" właśnie fi
r;nrę upndnbał sobie na pozytyw
nego bo:ttatera: saniedl>anego 
pneełętn@go unf}llni-ez~n.ę , troch.~ 
pUaezka, trocltę do"°ci:pnis ia . To 

jest takJJ• bard.,;o huma.nhtynna 
l demokratyczna. manifestacja. 

W Teatrze Dramatyczn y m w 
Wuu.awie, który wystawił ~tu· 
kę Jonesco, Berangera zagrał Jan 
Swiderski. Z11gr ał tak, ie Beran· 
ger od początku zdobywa sobie 
ogromni\ sympatię publiczności. A 
od tego 1.>neciet. z:de7.y powo
d ze n ie sztuki. Bera nger Swider
skiego. to jedęn z tych w spól· 
cze snyeh antyheroiczn yc h boha
terów, któryc h tak lu bimy: n ie 
śmiały w miło ści, lubiący wypić , 
koleteński, za mało wyk!lztałco
n :r, n iezbyt przysto jn y - Jednym 
:!iłowem jedno<'ie4ni e do n as 
wszy st k h:h p odobn y. Jesteśmy 
dumni, że tem u wl a.śn l e bohate
rowi przypadło w ud;:iale po· 
nie ść sztandar pnwdziwej ludz
kości w n:tuce Ionesc o. 

Nie wszystkiti par tie roll Swl· 
derskiego są jednakowo dobrze 
napisane. (Podob .n y iar:r.ut po
stawić można zres7.t~ całej sztu
ce). Stąd też pewne wahania . 
Doskonale jednak w Jego u jęciu 
wyp11.dł 6w 11rotest Bt-ran~e
ra przeriwko odb ieraniu człowie
kow i ~odnoścl lu dzkiej, protest 
wyn ikający jakby re słabości. 

Co do ról powstałych, to do.: 
skon ale spisał się Stanisław Gaw
lik w roli uru~dnika Botarda. 
biurowego rozrabi ac~it, przeciw~ 
ni ka wyzysku, który &ta je się 
jednym z pierwszy ch nosorożców. 
Natomlut można mieć zastneie
nie do r6t maszy nistki Daisy 
(Elżbieta Czyżewska) i urzędnika 
Dudard11. (Witold Skaruch). Pre
tens je nie Idą w k ierunku akto
rów, którzy zaęrali i; talentem 1 
,.; n aJleps:r.y mi umie.J~tnościami -
;ile w kierunku re:i:ysera, k tó ry 
cbyha zbyt wcześnie k:itzał im 
'laakcentować początki przemh.n ,· 
w no!loroice. P111ni,ta .jmy, te są 

. to o sbtni ludzie, z którymi Be-

rzec• • . Czytewa~,__Dll.!~ 
głuptaskiem, j ak pnyatało 
prz.ystojn\ i młod~ maszynistkę. 
Ale dla BeraJl.óf'tl. po · stracie 
Du.darda ona stanowi oi.ta truą na. 
dzieję na przetrwanie ca1.unku 
ludzkiego. M1łość wydaje 1 i.~ je· 
d y nym ratunkiem. Jest to nuło1'ć 
rozpaczliwa, gorąca - t y nu:1.a!lem 
Daisy (taka, Jaką widzimy na sce:. 
nie) w ogóle s ię do tego n ie na· 
daj e. Jest to drewniana osóbka, 
po zbawiona wdzięku, ehlodn.a, 
pu!lta w środku ... Podobnie i ak w 
wypadku Dudarda, od ra'lu t.ra
cim)' n.Cl.dzie j ę na przysuosć 
związku Berangera s Dai. 1y, nie 
możem}' ich sobie wyobrazić j ako 
Adama i E.,.,'Y odradzających 
ludzkość po5ród nosoro7.có w. A 
powinniśmy tę nad'.lii eję stracić 
dopiero wraz a1 Berangerem, wte. 
d y przeżyli b yśmy prawdziwy 
strach i roz.pacz. - a Jeśli naw et 
nieprawdziwy, to w k11 i d y m 
razie onczędzono b y nam tu· 
che11:0 1chematu, który jest 
wprawdzie interesując y ale n ie 
w y zyskany. Tymcgasem zarówno 
Czyżewska, jak i Skaruc h na 
pewno m ogliby 1tać się wartoś· 
ciowymj pHtneram1 dla " Swider
sk1eęo w końcowycll r.cenaeb 
utuki. 

Bardzo trudny w teatne prob· 
Iem przeistae7,ania się ludzi w 
nosorożce na oczach widzów tak
że nie został rozwi"zany pri.eko-
nywająco. Ale Wiesław Golu 
wspaniale wykonał tę parti~ 
liWOjej roli . Doskonale, precyzyj
nie i z wielkim poczuciem hu
moru zainsceni:r:o"'' a.ła 'Vanda Las· 
kow ska pierwsze dw ie odsłony 
sztuk i, a zwł:uuza pierwu;y akt 
s jego skomplikowanym, wielo
planowym dialogiem . Podobały 
mi się dekor acj@ Andrze .la Sa· 
dowskie'o i pr7.e jmująca , 1'luty 
c1na muzyka AndneJa Mar ko 
skif!(O . 


