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Teatrul absurdului, între francofonie şi europenitate:
Samuel Beckett şi Eugene Ionesco

Octavian SAIU 
Universitatea Otago, Noua Zeelanda

De nit de Martin Esslin în anii şaizeci, „Le théâtre de l’absurde” – teatrul generaţiei 
postbelice franceze, cu urmaşi şi epigoni în toate colţurile lumii – e un concept paradoxal. 
În cartea sa faimoasă, Esslin surprinde o mişcare, îi de neşte reperele şi dimensiunile 
culturale, creând ceea ce Hans Robert Jauss numeşte un „orizont de aşteptare estetică”: 
de atunci şi până astăzi, autorii incluşi de Esslin în canonul absurdului sunt aproape 
mereu asociaţi cu această etichetă. Aici descoperim, însă, uriaşul paradox al de niţiei 
sale, căci – în termenii francofoniei contemporane – teatrul absurdului este o enigmă 
de identitate culturală. Martin Esslin descifrează un moment crucial al teatrului francez 
post-existenţialist, dar într-o abordare istorică şi  loso că intens subiectivă. Absurdismul 
este, conceptual vorbind, creaţia lui şi nu a vreunuia dintre autorii pe care îi analizează. 
Singura legatură profundă între ei, legatură care reverberează în creaţiile lor – şi a lui 
Adamov, şi a lui Beckett, şi a lui Ionesco, şi a lui Genet – este apartenenţa convinsă la 
spaţiul cultural francofon. 

A vorbi astăzi despre teatrul absurdului înseamnă a investiga destinul unei formule 
care – deşi nu de neşte o mişcare, în sensul în care discutăm astăzi de surrealism sau 
dadaism – concentrează un sens al Europenităţii în acest spaţiu francofon. Aşa cum Esslin 
a rma dintru început, absurdul este, în teatru, opera unor exilaţi, care au ales să scrie în 
franceză, să trăiască în Franţa şi să propună – într-o conivenţă aproape întâmplătoare, 
neconştientizată – un nou limbaj în cultura Europeană. Deşi idiomul teatrului absurdului 
include astăzi nuanţe ale celor mai diferite limbi – de la japoneza lui Betsuyaku Minoru 
(discipol demn al lui Beckett) până la norvegiana lui Jon Fosse – speci cul acestei 
dramaturgii este inseparabilă de acel regim francez al scriiturii, care determină, până 
la urmă, canonul literaturii dramatice a absurdului. Vocile exemplare ale acestui canon 
rămân un irlandez si un român, legaţi pentru totdeauna de o splendidă franco-polifonie, 
egal împărtăşită: Samuel Beckett şi Eugene Ionesco. 

Ambii au refuzat apartenenţa la o asemenea mişcare, pe care nici unul dintre ei nu 
a generat-o în mod deliberat. Beckett spunea că absurdul este, ca formulă, „la fel de vag ca 
şi cubismul or fauvismul”. Cu altă ocazie, şi-a manifestat neîncrederea într-un mod şi mai 
vehement: „ Nu am acceptat nicicând un teatru al absurdului, un concept care implică o 
judecată de valoare”. La randul lui, Ionesco a fost neîncrezător. Într-un articol scris despre 
Beckett, când acesta primea Premiul Nobel pentru Literatură, Ionesco sugeră relativitatea 
unei asemenea denumiri: „Dans les années 50, comme on parlait beaucoup de l’absurde 
on avait appelé notre théâtre, « théâtre de l’absurde » […] On nous avait mis ainsi tous 
les trois dans le même sac, si je puis dire.” Şi totuşi, amândoi au debutat în teatrele de pe 
Rive gauche, în teatrele intime ale Parisului, în faţa unei mîini de spectatori... Acolo, în 
lumea avantgardei teatrale franceze, s-a născut opera lor, şi absurdul european! 

Către sfârşitul secolului, discuţia asupra autorităţii termenului a fost intensă 
în cultura franceză, dar şi britanică. Un colocviu internaţional organizat de Asociaţia 
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Mondială A Criticilor de Teatru1 şi un număr special, dublu, al Revue d-Esthétique 
(numéro hors-série: 1986 , 1990) discutau aspecte ale operelor celor doi autori francofoni, 
Ionesco şi Beckett. Întrebările de atunci – la care Esslin însuşi a încercat să răspundă în 
prefaţa celei de-a doua ediţii – este şi astăzi valabilă: ce înseamnă, în contextul european 
contemporan, teatrul asburdului? Avigdor Arikha, pictorul francez de origine română, 
scria, în Revue d-Esthétique: „Ni « Nouveau Roman », ni «  Absurde », l’œuvre de Beckett, 
par sa rigueur, sa juste mesure, est naturellement classique. ”

Paginile ce urmează nu sunt – hellas! – o încercare explicită de a răspunde acestei 
întrebări. Mai degrabă, ele sunt o peldoarie pentru complexitatea francofonă a acestui 
concept şi, mai ales, pentru dimensiunea lui Europeană, care, în cazul lui Beckett şi al 
lui Ionesco, vibrează în limba pe care amândoi au adoptat-o: limba lui Voltaire, a lui 
Montaigne, a lui Camus – limba unei conştiinţe culturale şi a unei vocaţii a spiritului. 
Astăzi, când ameninţările globalizării sunt aproape imposibil de înfruntat, modelul 
acestor doi scriitori este fundamental pentru ceea ce s-ar putea numi conştiinţă culturală 
europeană, căci operele lor, paradoxale, sunt pentru totdeauna integrate acestui univers 
al franco-polifonei pe care l-au slujit, cu devoţiune, dar în feluri diferite.

Au contraire: Beckett, eterna enigmă a teatrului francez…

Întrebat în 1956 de ce a ales franceza, Beckett răspundea prompt: „ Parce qu’en 
francai c’est plus facile d’ecrire sans style”. Mărturie cuceritoare, răspuns sec şi neaşteptat, 
al cărui ecou îl regăsim mai târziu in viaţa autorului care, întrebat dacă este Englez, replica 
în acelaşi spirit: „Au contraire!” Astăzi, răspunsul lui lapidar  - formulat într-o franceză 
impecabilă – e citat ca un act de conştiinţă Iralndeză2!? La ceasul marilor revendicări, 
când Beckett este disputat de două culturi – franceză şi irlandeză – un asemenea răspuns 
e mai mult decât o probă de (auto)ironie. Într-adevăr, întrebarea cu privire la identitatea 
naţională a lui Beckett este una fundamentală, cu răspunsuri radical opuse în lumea 
academică Europeană. Două cărţi majore sunt, de obicei, citate ca tentative de a-l reintegra 
pe Beckett în cultura pe care, după război, a părăsit-o aproape de nitiv: Drama Irlandeză 
Contemporană de la Beckett la McGuinness de Anthony Roche şi Irlandezul Beckett a 
remarcabilului universitar John P. Harrington. În acelaşi timp, două sunt momentele 
decisive ale acestei strategii a criticii irlandeze: 1969  (anul Premiului Nobel3) şi 1989, anul 
când, în 22 decembrie – tristă coincidenţă –, Beckett se stingea din viaţă. Este Beckett un 
autor irlandez? Răspunsul e uşor de găsit... . În po da tuturor argumentelor de acest tip, 
perioada petrecută în Franţa, scrierile împotriva cenzurii Irlandeze şi dezgustul faţă de 
poezia contemporană irlandeză din anii treizeci, îndepărtarea de stilul aluziilor irlandeze 
explicite, toată biogra a lui, etc. subminează entuziasmul irlandez de a-l re-apropria. 
Beckett, deşi s-a născut în Irlanda, e îngropat, lânga Suzzane Deschevaux-Dumesnil, soţia 

1 1988, (23-24 Aprilie) Colcocviul de la Young Vic cu tema: “La �n de l’absurde?”. Participanţi de 
onoare : Eugène Ionesco et Martin Esslin

2 Seamus Heaney, poetul irlandez care a primit, la rândul său, Premiul Nobel Pentru Literatură 
susţine că răspunsul lui Beckett este “ a de�nition of the Irish” 

3 Cu acest prilej, fostul coleg al lui Beckett de la Trinity College, Dublin, A. J Leventhal, 
a�rmă, acuzând unilateralitatea criticii franceze: “There is no one here to make the full 
Irish case. Few to talk of the kinship with Swift though more to tie the Dubliner in a 
Joycean knot. No one, however, is su�ciently aware of the background to notice the 
Irishness of the Godot tramps.” 
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sa discretă şi credinicioasă, la Montparnasse... . Beckett s-a născut irlandez, dar a trăit şi 
a murit în spaţiul spiritualităţii franceze, pe care l-a adorat şi din care s-a inspirat mereu: 
Raymond Federman – prieten apropiat, el însuşi campion al francofoniei – povesteşte 
cum, cu puţin înainte de sfârşit, Beckett recita din Mallarmé.  

Totuşi, cazul lui este unic: un autor care şi-a tradus toate textele din franceză 
în engleză şi viceversa. Un autor care – într-un anume sens, graţie acestui concept al 
absurdului teatral parizian – rămâne francez prin adopţiune, înainte de a se plasa în afara 
oricărei canonizări naţionale,  e irlandeză, franceză sau britanică. 

 În ghidul căruia i-au dedicat peste opt ani de studii şi cercetare neîntreruptă, 
Chris Ackerly şi S.A. Gontarski a rmau neputincios că studiile dedicate lui Beckett sunt 
imposibil de inventariat. Diagnostic ferm sau abandon elegant, declaraţia sună astăzi 
ca o predicţie… În curând, Beckett va   autorul dramatic despre care se va   scris cel 
mai mult!? Regizor, romancier, eseist şi dramaturg, el este  gura cea mai misterioasă din 
întreaga istorie a teatrului modern şi postmodern. Biogra a sa se dezvăluie în întregime4, 
opera se incifrează până la imposibil… O operă simbolică şi nesfârşită în sensuri. Peter 
Brook – celebrul regizor care, la rândul lui, a ales Parisul – avea dreptate când, în L’espace 

vide, spunea că scrisul beckettian e cel mai profund şi mai personal al vremii noastre. 
Patriarhul scenei contemporane elogia în Beckett zeul păgân şi sumbru al optimismului 
pierdut. Pentru Brook – care a revelat Europei interpretarea cea mai subtilă, beckettiană a 
Regelui Lear5 – mai mult decât pentru teoreticienii occidentali, scrisul acesta este imaginea 
apocaliptică a unui timp dezorientat faţă de care arta teatrului nu putea rămâne străină. 
Eşecului istoriei îi corespunde, în piese ca Fin de partie sau Catastrophe, o neputinţă a 
limbajului cultural de a comunica esenţele. De aici recursul la minimalism şi simplitate, 
însemnele unei scriituri şi amprenta unui mod „d’ecrire sans style” . Poezia acestui stil e 
tulburătoare şi mereu paradoxală, ca a lui Mallarmé, dar cotropită de obiectualitatea în 
care e ancorată, fără ieşire, asemeni personajului îngropat din O les beaux jours, personajul 
care mai are puterea de a zâmbi. 

Paradoxul – când vizibil, când sugerat discret – este legea inexorabilă a operei 
lui Beckett. Un scriitor care i-a fost discipol truditor lui Joyce, pentru ca, mai apoi, să se 
distanţeze radical de el – de aici nevoia de a scrie în franceză! Un regizor care atunci 
când şi-a epuizat  zic, la repetiţii, actriţa favorită, actriţa care i-a devenit imagine vie – 
Billy Whitelaw – , i-a spus înlăcrimat :”Billy, ce ţi-am făcut?” Un creator care, la întrebările 
obsedante ale actorilor, regizorilor, criticilor, (întrebări ivite din nedumeriri şi căutări 
disperate), răspundea sec: “Dacă aş   ştiut cine e Godot, aş   spus-o în piesă… ”  Nicăieri – 
nici la Ionesco, nici la Adamov sau Genet, nici la Arrabal – paradoxul, ca temei al condiţiei 
umane, nu e mai brutal, mai crâncen decât în En attendant Godot, când ruptura e, pe cât 
de comică, pe atât de amară…

Vladimir: Alors, on y va ?
Estragon : Allons y.
Ils ne bougent pas ...

Oximoronului de pe scenă îi raspunde perplexitatea continuă a unui spectator 
care, cum a spus Anouilh, asculta „Les pensées de Pascal jouées par les Fratellini”. Confuzia 
copleşeşte şi insatisfacţia de fond a privitorului – născută din lipsa unui deznodământ, a 

4 Graţie impecabilei biogra�i semnate de James Knowlson
5 În anii şaizeci, inspirat de Jan Kott, Brook montează Regele Lear, cu Paul Sco�eld, ca un 

shakespearian Sfarsit de Partida.
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unei rezolvări de orice fel, a unui punct de sprijin – este contrazisă în  nal de un inexplicabil 
sentiment de împlinire. Catharsismul aristotelic – cultivat de Racine, autor preferat al lui 
Beckett – nu-şi a<a locul în lumea asta… Personajele trăiesc drama imposibilităţii de la 
sfârşit, iar mila sau frica descrise în textul antic nu mai au obiect. Cu Beckett  se încheie 
un ciclu în teatrul francez!

Toţi cei care se apleacă asupra operei lui, sesizează un aspect contrariant: în 
imaginea trans gurată a lumii din aceste piese există ceva ce nici un spectacol nu poate 
reda în întregime. Prin natura efemerităţii, a irepetabilităţii lui, teatrul pierde ceea ce 
lectura atentă, de laborator, poate revela. Din acest motiv, a-l citi pe Beckett e o experienţă 
diferită şi fatalmente necesară în complexitatea ei… Intertextualitatea este, fără îndoială, 
coordonată culturală spectaculoasă a unei asemenea lecturi. Aici spiritul european, şi 
francofon, al lui Beckett triumfă! Mai mult decât amprenta unei eruditeţii şi a unui mod 
de a privi literatura, intertextualitatea beckettiană e a rmarea discretă a apartenenţei 
la cultura bătrânului continent. Toate sursele lui Beckett sunt de aici, din panteonul 
european! Neîncrederea faţă de valorile vremii tulbură principiile epistemologice şi animă 
o autentică revanşă a spiritului. Beckett recurge la Baudelaire, la Dante, la Shakespeare, 
la Proust. Atitudinea sceptică, “nemântuită”, îl apropie de marele său prieten, un alt 
singuratic al Parisului, Cioran, căruia, dupa Démiurge, Beckett îi scria:  „Dans vos ruines je 
me sens à l’abri. ” Dacă la gânditorul amărăciunii, disperarea se traduce în voluptăţi pur 
eseistice, la Beckett ea e pretextul unei economii totale a mijloacelor, în care citatele sunt 
ruine ale unui trecut cultural. „Ruinele aşteptării” – cum spunea recent, într-un frumos 
poem, profesoara Elena Prus, distinsă organizatoare a acestui colocviu – inundă scena în 
En attendant Godot. În acelaşi timp, ruinele timpului invadează textul beckettian în forma 
nostalgică a citatului-fragment şi al calamburului trist. Profetic şi ireverenţios, Beckett 
spunea, în Murphy:  „Au commencement était le calembour.” 

Stilistic, Beckett e în aceeaşi galerie cu Brâncuşi, pentru care arta are sens atunci 
când se reduce la un nucleu pur de forme şi idei. Dar la el puritatea formei e tulburată 
de „calambours” şi de o scriitură impregnată de intertextualitate. Ei i se consacră marea 
parte a cercetărilor universitare de mai bine de o jumătate de veac. La Beckett, citatul 
are funcţie dublă: el invită la delirul lecturii intertextuale, plină de surprize şi (false) 
obstacole, dar este, în egală masură, o mărturie de vocaţie europeană. În textele franceze, 
bogăţia aceasta este uluitoare, ca în această replică din Fin de partie, care trimite la o serie 
întreagă de sensuri, toate legate de teatralitate şi de meta zica sfârşitului pe scenă: „Finie 
la rigolade”.

În această privinţă, merită precizat un detaliu semni cativ…  În toate textele sale, 
mai explicit sau mai ascuns, sunt înserate citate din autori Europeni clasici şi moderni 
– de la Zenon din Elea sau Seneca, la Proust… Traducându-şi propriile texte din franceză 
în engleză, sau invers, autorul schimbă citatele! Acolo unde, în textul englez există o 
referinţă de impact în sistemul de repere ale culturii britanice sau irlandeze, în textul 
francez, citatul devine recognoscibil pentru publicul francofon (un vers din Baudelaire, 
de pildă). În acest sens, Beckett e unic!

Un alt element de unicitate al acestui univers atât de incifrat este forţa de 
descriere plastică a peisajului. Lumea pare sfârşită, personajele supravieţuiesc într-un 
neant, fără să poată evada. Salvarea e imposibilă… Dincolo de replici, imaginile joacă 
rolul fundamental: femeia îngropată, oamenii ascunşi în imense urne, părinţii din lăzile 
de gunoi, copacul care înverzeşte peste noapte, bătrânul în faţa unui magnetofon… 
Nici cea mai nesupusă imaginaţie scenogra că nu le poate evita. Autorul lor a creat, 
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prin sugestie vizuală, toate decorurile posibile ale tuturor spectacolelor posibile. Din 
nou, Europenitatea lui Beckett este şi aici prezentă: toate aceste imagini sunt inspirate 
de picturi sau – aşa cum o demonstrează impecabil profesorul Anthony Uhlmann – de 
concepte  loso ce pur Europene. Şi totuşi, deşi nu l-a agreat personal pe Sartre, cum 
putem evita paralela între această „clôture” a lui Beckett şi infernul din „Huis clos”? Chiar şi 
dincolo de cuvânt, Beckett rămâne, iată, intens ataşat de matricea teatrului francez...

Capodopera sa cea mai profund europeană este eliptică, indescifrabilă, ermetică 
Fin de partie… În ea, toate ideile şi sentimentele sfârşitului de lume se regăsesc în forma 
cea mai aproape de absolut. Fin de partie este, prin excelenţă, capodopera sfârşitului în 
cultura franceză! Nici astăzi, la peste cinci decenii şi zeci de mii de pagini de comentarii, 
nu-i putem absorbi întregul miez  loso c. Îi intuim mesajul şi forma. Dar sensurile rămân 
in nite şi inaccesibile. Nu doar personajele, dar şi relaţiile sunt nedeterminabile. E piesa 
amărăciunii gnoseologice, dar şi umane, piesa celei mai cumplite aporii din dramaturgia 
secolului trecut: “Rien n’est plus drôle que le malheur…”. Relaţia dintre protagonişti este 
cheia posibilă a unui labirint semantic şi uman. Sfârşitul partidei îi lasă pe tabla de şah 
pe Rege, Nebun şi cei doi “genitori” ai lui Hamm: Nell şi Nagg. Contrastul între gest şi 
cuvânt, între realitate şi intenţie, intens exploatat în Godot, devine aici dominanta 
condiţiei umane. Ca şi relaţia de dragoste – ura care îl leagă pe Clov de stăpânul său… 
Deşi-l ameninţă permanent că-l va părăsi (replica “Plec!” se repetă obsesiv), victima nu 
se poate rupe de călău. Ontologic, ei sunt complementari. Lumea lor e, parcă, o insulă a 
Europei salvată de la potop, iar ei supravieţuitorii unui cataclism absurd. Şi de astă dată, 
sfârşitul e imposibil. Totul continuă, fără noimă, reluând aceeaşi imagine, aceeaşi stare de 
criză şi neputinţă… Avea dreptate Pierre Chabert, când amintea: „Adorno a bien mis en 
relief toute la dérision des philosophies (fût-ce de « l’absurde »), des idéologies, dans Fin 
de partie, qui agit comme un véritable souKe…”.

Incită multitudinea de referinţe culturale europene îngropate în replicile din 
Fin de partie! Insistent e, însă, apelul la Shakespeare,  gura europeană tutelară la 
care, într-o relaţie de dragoste-ură, se raportează şi Ionesco în Macbett sau Le roi se 
meurt… Imaginea lumii în acest text e un re<ex târziu şi intens personal al icebergului 
Shakespeare. Hamm este –  reşte, o indică numele – un Hamlet crepuscular, al cărui 
Horaţio ajunge să-l urască. El este totodată şi un Lear ieşit din minţi, urmat îndeaproape 
de nebunul care i-a devenit umbră neputincioasă. Iată că, după ce primele decenii ale 
secolului trecut au cultivat imaginea Joyceană a lui Hamlet, prinţul baroc, prin Beckett 
suntem confruntaţi cu cealaltă faţetă a tragicului shakespearian, devenit tragicul lumii 
noastre: Regele Lear. O altă voluptoasă exploatare a operei marelui Will se orientează, 
de aproape, către un alt text, textul altui sfârşit. E textul împăcării şi al iertării suverane. 
Furtuna reverberează în  ecare strat al piesei scrise la jumătatea secolului douăzeci. Între 
Hamm şi Clov, identi căm tot haţisul de raporturi între Prospero şi supuşii săi antagonici 
– Ariel şi Caliban. Cei doi sunt topiţi de Beckett într-o entitate unică, animată de porniri 
contradictorii: un jos animalic şi un sus la care nu se mai poate accede. Referinţele acestea 
sunt esenţiale în textul francez: Beckett reuşeşte să dea angoasei trecutului o formă care 
se  xează între modernismul negator al lui Camus şi postmodernismul nostalgic cultivat 
de Baudrillard… Concluzia lui e profetică: lumea Europei de azi are nevoie de miturile de 
ieri – miturile istoriei, ale culturii, ale teatrului însuşi, reunite în mod desăvârşit în opera 
lui Shakespeare. Prin Fin de partie, spectrul creaţiei shakespeariene pătrunde în universul 
francofoniei secolului XX. Prin Beckett, acest univers devine, aşadar, o francopolifonie 
intertextuală...
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Ionescu şi Ionesco : între românitate şi francofonie

Pentru Ionesco, opţiunea pentru limba franceză se justi că prin alte exigenţe: 
mama franţuzoaică, copilăria petrecută în Franţa, pasiunea precoce pentru valorile 
francofoniei. Dacă atitudinea lui Beckett faţă de Irlanda a rămas marcată de o anumită 
nostalgie (chiar după cincizeci de ani la Paris, el nu şi-a abandonat niciodată cetăţenia 
irlandeză, paşaportul verde sau accentul irlandez), Ionesco şi-a manifestat în mod 
explicit, în toate cărţile sale de eseuri, antipatia faţă de o anume componentă a lumii 
româneşti6. Cu toate acestea, către sfârşitul vieţii, aproape de crepuscul, el s-a întors către 
românitatea lui profundă. Într-un superb interviu, care încheie monogra a  cercetătoarei 
Marie-Claude Hubert, Ionesco declară despre Cioran, prietenul său, şi al lui Beckett:

Il y a quelque chose en lui qui ressemble beaucoup à une attitude roumaine, que résument très 
bien deux vers du plus grand poète roumain, Eminescu, que j’essaie de vous traduire, deux vers 
o le poète exprime, à travers son personnage, l’aspiration au néant. C’est une prière: <<Faites 
que je disparaisse à tout jamais dans le néant>>, dissent les vers d’Eminescu, d’une façon bien 
plus belle et bien plus violente que je ne traduis moi-même. Il y a, chez Cioran, cet appel du 
néant et cette peur du néant qui est mon angoisse permanente. (Hubert, 236)

Totodată, despre virulentul Nu, Ionesco mărturiseşte, la ceasul târziu al existenţei    
pariziene, când eseul lui de tinereţe a fost tradus în franţuzeşte:

Ecrit pour combattre des auteurs et un monde qui n’avaient que les vicissitudes de tous les 
gens de lettre et de toute littérature, ce livre tourne aujourd’hui à l’avantage et a une sorte 
de réhabilitation d’une époque qui parait, à l’heure actuelle, incroyablement libre et que les 
habitants de la Roumanie d’aujourd’hui contemplent avec la plus grande nostalgie. (Ionesco,7)

Francofonia lui autentică şi succesul în Occident, culminând cu alegerea în 
Academia Franceză, nu l-au îndepărtat pe Ionesco de izvoarele româneşti ale formaţiei 
sale. Mereu pusă la îndoială, dar niciodată cu adevărat abandonată, românitatea lui e 
subiectul preferat al unei întregi literaturi critice care, în „ţara tatălui”7, vorbeşte aproape 
exclusiv despre Eugen Ionescu, românul care a trăit la Paris... În secolul XXI, putem întreba: 
Eugene Ionesco sau Eugen Ionescu? Ce nuanţă mai potrivită pentru autorul absurdului 
decât această diferenţă de numai o literă care spune, totuşi, enorm despre statutul lui? 
Şi ce răspuns mai potrivit pentru acest scriitor al Slatinei, al Bucureştiului şi al Parisului 
decât acesta, simplu: Ionesco şi Ionescu, în acelaşi timp şi, poate, în egală măsură?

În dinastia spiritelor Europene sfâşiate de dilema morţii, Ionesco – sau Ionescu –  
este, paradoxal, autorul cel mai comic. Opera lui e dominată de aceast uriaş oximoron. O 
contradicţie care astăzi, în po da noilor tendinţe în dramaturgie şi în artele spectacolului, 
dincolo de mode şi modele recente, îl păstrează pe Ionesco în topul autorilor preferaţi 
de regizorii francezi, alături de amicul său, Arrabal – dramaturgul care scrie şi el în 
franceză de peste o jumătate de veac. Mai mult pus în scenă decât citit , astăzi Ionesco ni 
se dezvăluie ca un supravieţuitor... Adamov sau Genet au rămas exponenţii unei epoci, 
Ionesco o transgresează. Se refugiază pe scenă, salvat nu de exegeze universitare  (ca 
Beckett), ci de creaţii spectaculare de marcă în toate ţările Europei, şi nu numai. El a scris, 
parcă, pentru regizorii mileniului trei... Dacă Beckett e dramaturgul cultivat de corpusurile 
academice, Ionesco s-a impus ca imagine emblematică a „absurdului” pe scena teatrului 

6 E vorba, �reşte, de fenomenul Garda de �er, pe care l-a portretizat în celebra sa piesă, 
Rinocerii.

7 Despre cartea Martei Petreu, şi despre toată dezbaterea provocată, vorbeşte excelent Mircea A. 
Diaconu în revista Contrafort.
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francofon. Nimeni ca el nu a ştiut să insinueze spectacolul morţii în mijlocul comediei 
irezistibile, să producă efectul cutremurător al  nalurilor din La Leçon, Les Chaises, or Le 

roi se meurt – când moartea pare dilatarea la in nit, apocaliptică, a unor minţi bolnave. 
Râsul spectatorului se crispează în faţa scenelor de cruzime şi disperare. La el, lacrima si  
râsul, tragicul şi comicul nu se anulează niciodată, categorii înrudite şi expresii la fel de 
sincere ale unui mod atât de românesc de „a vedea enorm“ şi „a simţi monstruos“. Aşa se 
vede lumea în piesele lui Eugen Ionesco – piese care se revendică, în acelaşi timp, de la 
tradiţia bâlciului francez şi de la modelul Caragiale. Prin această ambivalenţă a surselor, 
prin dubla apartenenţă la cultura română şi franceză, Ionesco este –  într-un mod diferit 
de Beckett – un exemplu strălucit şi deopotrivă  paradoxal de Europenitate şi francofonie 
polifonică în ceea ce numim, chiar dacă uneori cu reticenţa, „Le théâtre de l’absurde”.
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