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ZARZĄDZENIE flr .//. 

Mlnlstra Kultury l Sztukl 
Prezydenta Mlasta Stolecz11P.yo Warszawy 

z dniaJ.~,k1.~:~łu~·';l.t990 roku. 

w sprawie podzlalu Teatru Narodowego w Narszawle tymcz asowo 

w sledzlble Teatru na Wall. 

Na podstawie art.17 ustawy z dnJa 28 grudnla 1984 r . 
o Instytucjach artystycznych /Dz . U.Nr 60,poz . JOI i z 1989 r. 
Nr JS,poz.192/ oraz § B ust.1 l J rozporządzenia Rady Mlnlstrów 
z dnia 25 marca 1985 r. w sprawle szczegółowych warunków 
i trybu łączenia, dzielenia oraz likwidacji Instytucji 
artystycznych /Dz.U. Nr 17,poz . 69/ - zarz~dza slę,co następuje' 

§ 1. 

Z dniem Jl sierpnla i990 r . ustaje działalność Instytucji 
artystycznej o nazwie "Teatr Narodowy w Warszawie tymctaso~o 

w sledzlbie Teatru na Woli" zwanej dalej "Teatrem". 

§ 2. 

Teatr dziell się I w wynlku podzlełu zostaną utworzone 

następujące dwie instytucje artystyczne' 
1/ Teatr Mały - Teatt Narodowy w Odbudowle 1 którego organem 

załoty~ielsklm będzie Mini s t er Kultury 1 Sztuki, 
2/ Teatr na Woli - którego orga nem zalot yc lelskim będzle 

Prezydent Miasta Stołecznego War szawy . 

§ J. 

!. Majątek dzielonego Teatru, a w tym zobowiązania i wierzytelności 

przejmie Teatr na Wolt, z wyjątkiem składników majątkowych 



wniesionych przez Teatr Narbdowy w Warszawle do powstałego 

w wyniku połączenia Teatru Narodowego w Warszawie tymc zasowo 
w siedzibie teatru na Wall. Składniki te przejmie Teatr Mały 
- Teatr Narodowy w Odbudowie . 

2. Przejęcle 1 o którym mowa w Udt.1 1 nastąpi na podstawie zweryfi
kowanego bilansu dzielonego Teatru 1 protokołów zdaw ~ zo-odblor

czych z dniem Ich podpisania. 

§ 4. 

Tracl moc zarządzenie Nr 1 Ministra kultury 1 Sztuki oraz 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 kwietnia 
1906 r. w sprawie połą c zenib Teatru Narodowego w War s zawie 
I Teatru na Woli w Warszawie ; 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w !ycle t dnlem podpisania, z wyjątkiem 
§ 4 1 który wchodzi w !ycle z dniem Jl sierpnia i990 ro~u. 
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Zza okna dobiegł ryk nosorożca. Nigdy przedtem nie 
słyszano ryku nosorożca w mieście . Potem już w oknie 
zobaczono nosorożca . Nosorożce zaczęły przechadzać się 

po ulicy. Jeden, dwa, trzy; całe stado. Dentysta otworzył 
drzwi do gabinetu i ryczał jak nosorożec. Właściciel sklepu 
z damską konfekcją miał róg na głowie. Dziewczynki idące 
do szkoły z tornistrami miały maleńskie różki na czołach . 

Główny dziennik w mieście nazywał się już „Życie Noso
rożca". Przez radio słychać było tylko ryki nosorożców. 

W „Małym słowniku surrealizmu" Bretona i Eluarda z póź
nych lat trzydziestych figurowało: „Słonie są zaraźliwe" . 

Bardzo mi się to podobało. Ale w tej mojej przedwojennej 
niewinności nie przypuszczałem, że naprawdę zaraźliwe są 
nosorożce. Stanley Hoffman uznał „Nosorożców" Ionesco 
za najbardziej przenikliwą metaforę totalistycznej zarazy. 
Pisał o tym w swoim znakomitym eseju w New York Timesie 
na pięćdziesięcioletnią rocznicę wybuchu drugiej wojny 
światowej i najazdu hitlerowskiego. Ionesco usłyszał nie 

tylko ryk nosorożców. Wiedział, że nosorożce s~ zar~źli~e. 
I chyba wiedzieli to Czesi, bo w trzecim dniu w1elk1c~ 
grudniowych demonstracji na placu św. Wacława krzyczeli 
chóralnie: „Precz z dinozaurami". 

Jan Kott: Przy_czynek do biografii 

I 

„Moralne panowanie większości opiera się po 
części na założeniu, że wielu ludzi zgromadzonych 
razem posiada więcej wykształcenia i rozumu niż 
jeden człowiek, że liczba prawodawców jest wąż
niejsza niż ich dobór. Tak wygląd.a idea równości 
zastosowana do rozumu ludzkiego. Teoria ta od
biera człowiekowi ostatni azyl, jakim jest godność 
umysłu". 

Alexis de Tocqueville: O demokracji w Ameryce 



Eugene Ionesco urodził się w 1912 roku w Slatinie 
(Rumunia) jako syn Francuzki' i Rumuna. Dzieciństwo 
spędził we ~rancji, najpierw w Paryżu, potem w La Chapel
le-Anthena/se (dep. Mayenne), gdzie ukończy/ szkolę pow
s~echną. W 1925 ~oku wyjechał do Rumunii. Tu po uzyska
mu matury wstąpił na bukareszteński uniwersytet. W latach 
1936-1938 był nauczycielem francuskiego w jednym ze 
stołecznych liceów. W tym czasie publikował także w ru
muńskich czasopismach. Uprawiał pełną. poiemicznego 
temper~mentu krytykę literacką, pisał także eseje, których 
prześmiewcza wymowa zapowiada klimat twórczości dra
matycznej ich autora. · 

Ionesco w dzieciństwie (zdjęcia z prywatnego archiwum· pisarza) 

W roku 1938 Ionesco otrzymał stypendium na wyjazd do 
Paryża. Wraz z żoną postanowił osiedlić się we Francji na 
stale. Podczas li wojny światowej i później Ionesco próbo
wał swych sil w różnych dziedzinach. Wreszcie, po powrocie 
z południa Francji, w Paryżu, powstaje jego debiutancka 
„anty-sztuka": „Łysa śpiewaczka" (1949). Wystawił ją 
w rok później, bez powodzenia, Theatre des Noctambules. 
I choć by/a to ewidentna klapa, „łysa śpiewaczka" wzno
wiona w 1951 r. wraz z „Lekcją" w Teatrze Huchette, do dziś 
utrzymuje się w jego repertuarze w nie zmienionym kształcie 
scenicznym. 

„Krzesła" (wyst. 1952) równie mocno rozeilily znaczną 
część krytyki. Dopiero pochlebna opinia Anouilha o wysta
wionych w lutym 1953 roku „Ofiarach obowiązku" przy
ciągnęła rozentuzjazmowaną już publiczność na sztuki Io
nesco. Także krytycy zaczęli cieplej pisać o nowym drama
turgu. Pierwszą trzyaktową komedią „Amadeusz, czyli Jak 
się go pozbyć" (wyst. 1954) odniósł Ionesco prawdziwy 
sukces. Jego twórczością zainteresowali się wybitni reży
serzy we Francji i poza granicami kraju. Odtąd też nie 
wszystkie prapremiery mają miejsce na scenach teatrów 
francuskich; „Nowego lokatora '.' wystawiono w Finlandii, 
a „Nosorożec" po raz pierwszy pojawił się w 1958 roku na 
scenie Schauspielhaus w Dusseldorfie w reżyserii K. H. 
Strouxa. 
Powstają nowe dramaty m.in.: „Kubuś, czyli Uległość" 

(wyst. 1955), ,,Improwizacja" (wyst. 1956), „Morderca nie 
do wynajęcia" (wyst. 1959), w którym po raz pierwszy 
pojawia się postać Berengera, bohatera „Nosorożca" 
i dwóch następnych sztuk- „Król umiera, czyli Ceremonie" 
(wyst. 1962) i „Pieszo w powietrzu" (wyst. 1963); dalej 
„Scene a quatre" (wyst. 1959), „Jeux de massacre" (wyst. 
1970), „Macbett" (wyst. 1972) i „L'homme aux valises" 
(wyst. 1978). 

Równolegle z premierami sztuk Ionesco, Gallimard wy
dawał kolejne tomy dramatów pod wspólnym tytułem 
„ Teatr" - między 1954 ·a 197 4 rokiem ukazało się ich pięć. 

W 1962 roku Ionesco wydal tom zatytułowany „Notes et 
contre-notes", w którym twórca teatru absurdu formułował 



swe poglądy na teatr. Ten lubujący się w nonsensie, parodii 
i grotesce przeciwnik skostniałych form teatru literackiego 
i psychologicznego, zawzięcie demaskujący pseudointelek
tualny be/kot i pustotę językowych kalek, którymi posluguje 
się - jego zdaniem - teatr tradycyjny, pisze: 
„Zorientowałem się w końcu, że naprawdę nie chciałem 

robić antyteatru, ale teatr. Mam nadzieję, że instynktownie 
odnalazłem w sobie stale schematy myślowe teatru. Osta
tecznie jestem za klasycyzmem; to właśnie jest awangarda. 
Odkrycie zapomnianych archetypów, niewzruszalnych, 
odnowionych w środkach ekspresji - każdy prawdziwy 
twórca jest klasyczny". 

Ionesco jest także autorem powieści „Le Solitaire" (wyd. 

Kadr z filmu „La Vase" (TV RFN) fot. Mare Marceau (Phototheque E. D. F) 

I 
l 

1973) i zbioru opowiadań „La Photo du Colonel" (wyd. 
1962), zawierającego m.in. nowelę, której przeróbkę sta
nowi „Nosorożec" (Ionesco kilkakrotnie wykorzystywał 
pomysły fabularne swych opowiadań w powstających póź
niej dramatach). 

Wydane w 1967 i 1968 roku dwa tomy: „Journal en 
miettes" i „Present passe Passe present" stanowią rodzaj 
dzienników, w których autor jednak często odwołuje się do 
wspomnień z przesz/ości; to także zbiór refleksji i poglądów 
na literaturę (także własną), sztukę, filozofię. 

Od 1970 roku Eugene Ionesco jest członkiem Akademii 
Francuskiej. 

,,Nosorożec'' 

na polskich scenach 
13 V 1960 Teatr Wybrzeże w Gdańsku 

Reż. Zygmunt Hubner 
W roli Berengera Zygmunt Hubner 

25 11196.1 Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 
w Krakowie 
Reż. Piotr Pawłowski 
W roli Berengera Jerzy Nowak 

16 IX 1961 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 
Reż. Wanda Laskowska 
W roli Berengera Jan Świderski 

19 Xll 1964 Teatr Polski w Szczecinie 
Reż. Maryna Broniewska 
W roli Berengera Andrzej Kopiczyński 

17 Xll 1965 Teatr Rozmaitości we Wrocławiu 
Reż. Witold Skaruch 
W roli Berengera Adolf Chronicki 



EUGENE IONESCO: 

Wstęp do ,,Nosorożca'' 
W 1938 roku pisarz, Denis de Rougemont, . był w Niem

czech, w Norymberdze, podczas nazistowskiej manifestacji. 
Opowiada, jak znalazł się w środku zwartego tłumu czeka
jącego na przybycie Hitlera. Kiedy na końcu alei pojawili się, 
zupełnie mali z tej odległości, Fi.ihrer i jego świta, l~dzi zaczął 
ogarniać niepokój. W dali narrator obserwował frenetycznie 
pozdrawiający złowrogiego człowieka tłum, który stopnio
wo opanowywał rodzaj histerii. Amok rozsze.rzał się, narastał 
jak przypływ . Opowiadający był najpierw zdumiony tym 
szałem. Ale gdy Fi.ihrer znalazł się zupełnie blisko, a zgro
madzeni wokół ludzie zostali zarażeni_ ogólną histerią, Denis 
de Rougemont sam poczuł próbującą nad nim zapanować 
wściekłość, porywające go szaleństwo. I gdy był gotów 
całkowicie poddać się tej magii, coś z głębi jego „ja" oparło 
się zbiorowej nawałnicy. Denis de Rougement mówi, że czuł 
się w tłumie nieznośnie, przeraźliwie samotny, opierając się 
i wahając zarazem. A potem, „dosłownie", jak powiada, 
włosy zjeżyły mu się na głowie i pojął wówczas, co oznacza 
/'Horreur Sacree. * W owej chwili wcale nie zdolność myś
lenia sprawiła, że się opierał, nie argumenty przywróciły mu 
przytomność umysłu, nie, to właśnie „ja", cała jego osobo
wość stanęła okoniem. I to jest chyba punkt wyjścia „Noso
rożca''. Gdy jest się atakowanym przez argumenty, doktryny, 
„intelektualne" hasła propagand wszelkiego rodzaju, nie 
można w takiej chwili racjonalnie wyjaśnić podobnej od
mowy. Umiejętność wnioskowania prawdopodobnie po
wróci, ale później, i wesprze ów opór, naturalny wewnętrzny 
sprzeciw, odpowiedź duszy. Tak więc Berenger nie wie-, 
dlaczego opiera się „nosorogaciznie", co dowodzi, że jego 
opór jest autentyczny i głęboki. Być może Berenger to ktoś, 
kto, jak Denis de Rougemont jest uczulony na masowe ruchy 
i marsze, wojskowe i inne. „Nosorożec" to bez wątp.ienia 
sztuka antynazistowska, ale także, a raczej przede wszystkim 
sztuka przeciwko zbiorowym histeriom i epidęmiom, skry-

waj~cym_ się pod k~stiumem racji i idei; są one nie mniej 
woznyr:n1. choro_b~~I społecznymi, a ideologie Stanowią dla 
nich al1b1; ale 1esl1 dostrzega się, że historia się myli, że 
kł~mstwa pro~agand mają ukryć sprzeczności istniejące 
mręd~y _faktanJ,J _a w~pierającą je ideologią, jeśli rzuca się 
p~zen1kl1~e SP?Jrzenre na rzeczywistość - to wystarczy, by 
nre ulec 1rraCJonalnym ,; racjom", by uchronić się przed 
zawrotem głowy. 

Oczywiście, zwolennicy różnych doktryn z wielu stron za
rzuca!~ autoro~i zajęcie stanowiska anty-intelekt.ualistycz
nego 1 wybranie, podobnie jak główny bohater, postawy 
prostac~ka. Ale j~ ~znałem, że nie zaproponuję systemu 
1de?log1cznego bliskiego moim emocjom, by przeciwstawić 
go innym systemom i powszechnym namiętnościom. Chcia ~ 
łem zupeł~ie prosto . wykazać ich nicość, to, do czego 
prowadzą, Ja~ ~o.zpala1ą l~dzi, .ogłupiają, a potem zniewalają. 
Łatwo oczyw1sc1e zauwazyć, ze kwestie wypowiadane przez 
~~tarda, Jana czy Dudarda są tylko wytrychami, hasłami 
roznych do.gmat~~· ~kry~ającymi pod maską bezstronnego 
chłodu na1bardz1e1 1rracionalne i gwałtowne skłonności. 
„Nosorożec" jest także próbą „demistyfikacji". 

Z tomu: Notes et contre-notes. 

* Horreur Sacree - w literaturze franc. stosuje się dla wyrażenia uczucia 
trwogi, mi~sza.ni.ny podziwu i obawy przed wielkością Boga, tajemnicami 
nat~ry będz. relrg11; tu oznacza lęk i zdumienie tym, co groźne, niosące zgubę, 
ale 1mponu1ące 1 budzące respekt zarazem. 

„Każdą jednostkę w tłumie cechuje: zanik świa
domości swojego „ja ", przewaga czynników nie
świadomych, kierowanie myślami i uczuciami 
przez sugestię i zaraźliwość, a nadto dążność do 
jak najszybszego urzeczywistnienia sugerowa
nych idei. Jednostka przestaje być samą sobą, 
staje się automatem, którym kieruje wola narzu
cona, nigdy zaś własna". 

Gustaw Le Bon: Psychologia tłumu 



EUGENE IONESCO 

O ,,Nosorożcu'' 
To bardzo dziwne. Ta sztuka o samotności, o indywidua

lizmie, była grana wszędzie. Osiągnęła większy sukces niż 
którakolwiek z moich sztuk. Powiada się więc: „Ależ to 
właśnie tłumy kochają tę sztukę! Nie zachodzi tu jakaś 
nienormalna sprzeczność?" Odpowiadam na to: „Nie". Są
dzę, że jeśli kochano tę sztukę na całym świecie, to dlatego, 
że dziś wszystkie· kraje, zarówno te na wschodzie, jak na 
zachodzie, są mniej lub bardziej umasowione. $wiadomie 
czy nie uchwyciłem szczególny problem: depersonalizacji. 
Otóż we wszystkich nowoczesnych społeczeństwach czło
wiek skolektywizowany tęskni za samotnością, za życiem 
prywatnym. Tym, co ta sztuka poruszyła w publiczności 

jest Berenger, który śpi w każdym z nas - powiedział mi 
J.-L. Barrault. Ten, kto ma duszę, nie upodobni się do reszty. 

Z tomu: Entre la vie et le r~ve. 
Entretiens avec Claude Bonnefoy 

"Myśl, że ludzie rodzą się wolni i równi jest 
jednocześnie prawdziwa i błędna; ludzie rodzą się 
różni i tracą swą społeczną wolność i jednostkową 
autonomię, starając się upodobnić do innych". 

David Riesman: Samotny tłum 

Dwugłos po polskiej prapremierze 
„Nosorożca" 

ANDRZEJ WIRTH: 

Wielki strach Franza Kafki 
w stadium farsy 

Interpretowanie nowej sztuki Ionesco jako dzieła anty
nazistowskiego jest w świetle tekstu całkowicie bezzasadne. 
Można oczywiście takie odczytanie forsować w teatrze na 
zasadzie gry przeciw tekstowi i uzyskać nawet jaskrawe 
efekty. Odczytany jednak jako sztuka polityczna „Nosoro
żec" wydaje się utworem wyjątkowo płaskim, a nawet 
dwuznacznym. („.) Ukazanie nazizmu jako zjawiska spon
taniczno-organicznego, polegającego na tym, że któregoś 
dnia wszystkim wyrastają rogi lub swastyki, odpowiada 
zapewne nawet nazistom. (.„) 

Odczytanie sztuki Ionesco jako płomiennego manifestu 
humanisty przeciw totalitarnym tendencjom wieku stawia 
konsekwentnego interpretatora w dość kłopotliwej sytuacji. 
Stronę ludzką reprezentują bowiem u Ionesco: bezwolny 
wykolejeniec, mały arrywista, infantylny pseudo-myśliciel, 
biurokratyczny naganiacz i tępy opurtunistyczny politykier. 
Jeżeli świat ludzki istotnie składa się z takich okazów, to jego 
zagładę należy przyjąć z ulgą i pojawienie się nosorożców 
powitać jako zaranie nowego lepszego jutra. Nosorożce 
bowiem nie upijają się, nie stają się świniami dla kariery, nie 
wyzyskują istot tego samego gatunku, nie piszą donosów na 
inne nosorożce i raczej się nie słyszy, aby były demagogami. 
Nie skrzywdziły nikogo, oprócz kotka, który nieopatrznie 
przebiegał przez drogę. Ich tęskny niezrozumiały śpiew jest 
raczej natrętnym szlagierem, rozlegającym się z megafonów 
mass culture niż marszem wojennym. Toteż prawdziwie 



wielka sztuka współczesna zaczyna się akurat tam, gdzie 
kończy się farsa Ionesco. Jest to moment, w którym trzeba 
ustalać ludzkie prawa dla świata nosorożców . 

Z tomu: Teatr, jaki mógłby być 

„Nie zmieniać losu, lecz mu się poddać - oto 
heroizm charakteru autorytarnego. 

Wierzy on w autorytet, dopóki jest on silny 
i władny. Jego przekonania rodzą się z jego 
zwątpień i stanow~ą próbę ich kompensaty. „ 

Erich Fromm: Ucieczka od wolności 

JERZY POMIANOWSKI 

Czy trzeba zostać 
nosorożcem? 

( ... ) Rozczarowanie spotkało wszystkich przyzwyczajo
nych do traktowania Ionesco jako programowego skan~a
listy, zależnego w gruncie od obiegowych przyzwycza1eń 
i utartych chwytów teatralnych, którym przeciwstawiał się 
z denerwującą pedanterią, zaliczając do nudnych banałów 
wszystko, co łączyło teatr z pozascenicznymi troskami wi 
dzów. Tymczasem „ Nosorożec" jest dobrze zbudowaną 

sztuką z tezą, bohaterem, logiką i sensem. Jest także pełen 
dowcipu i stanowi przykład bardzo sprawnego wykorzy
stania, do spraw wcale niebłahych, wsi;ystkich zabawnych 
składników poetyki absurdu. ( ... ) 

Do tej komedii można mieć pretensję z punktu widzenia 
nosorożców. Ukazała się taka recenzja Wirtha w Nowej 
Kulturze, organie szczątkowym. Aby występować w obronie 
nosorożców i widzieć swoją rolę w ich późniejszym cywi
lizowaniu, trzeba chyba naprawdę mieć bliźnich za gromadę 
bydląt lub termitów. Aragon dawno pisał, że nie ci są groźni , 

którzy utrzymują, że komuniści pożerają małe dzieci, tylko ci, 
którzy twierdzą, że owszem, pożerają, ale dla dobra prole
tariatu . „Nosorożec" nie jest żadnym manifestem indywi
dualizmu, ani jarskiego humanizmu skierowanym przeciw 
politycznym systemom. Jest za to na pewno świetną i nader 
potrzebną nam drwiną z o p o r t u n i z m lf, z procederu 
wyrażania zgody na każdą bzdurę i świństwo, z szukania 
w ·tej zgodzie stadnych rozkoszy". 

Z tomu : Antrakt 

„Jego (tj. człowieka masowego) charaktery
styczną cechą jest to, iż sam czując się pospolitym, 
żąda, by pospolitość była prawem ... „ 

Jose Ortega y Gasset: Bunt mas 



W programie wykorzystano następujące pozycje: 

Gustaw Le Bon: Psychologia tłumu w przekładzie Bolesława Kaprockiego, 
Erich Fromm: Ucieczka od wolności w przekładzie Olgi i Andrzeja Ziemil
skich, Jose Ortega y Gasset: Bunt mas w przekładzie Piotra Niklewicza, 
David Riesman: Samotny tłum w przekładzie Jana Strzeleckiego, Alexis de 
Tocqueville: O demokracji w Ameryce w przekła~zie Marcina Króla . 

Zdjęcia pochodzą z książki Eugene Ionesco: Entre la vie et le r~ve. Entretiens 

avec Claude Bonnefoy. Belfond, Paris 1976 
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