
     Eugène Ionesco (26. 11. 1909/1912 Slatina v Rumunsku – 28. 3. 1994 

Paříž) 

 

     Francouzský dramatik rumunského původu, jeden ze zakladatelů a 

hlavních představitelů absurdního dramatu.   

     Ionescův otec byl rumunský úředník a matka Francouzka (narozená 

v Rumunsku). V r. 1913 se rodina přestěhovala do Paříže, kde otec chtěl 

pokračovat ve studiu, avšak po vypuknutí První světové války se otec 

vrátil do vlasti. Mladý Ionesco žil na francouzském venkově, ale v r. 1925 

odjel za otcem do Bukurešti. Autoritativní otec pohrdal literárními zájmy 

svého syna – chtěl z něj mít inženýra. Ionesco se tedy s otcem rozešel a 

vystudoval francouzštinu na bukurešťské univerzitě, kde se mj. spřátelil 

s pozdějším religionistou a historikem Mircea Eliadem. Pak se oženil (1936; jeho žena Rodica 

Burileanu pocházela ze vzdělané a vlivné rumunské rodiny) a pracoval jako učitel francouzštiny.  

     V r. 1938 Ionesco odejel v doprovodu manželky na studijní pobyt do Francie a tam na začátku 

Druhé světové války zažili německý vpád (1940). Vrátili se tedy opět do Rumunska, ale poté, co se 

Rumunsko jako součást fašistického bloku Osa zúčastnilo r. 1941 zahájení války proti Sovětskému 

svazu, odjeli zase do Francie a tam už zůstali; v r. 1944 se jim narodilo jejich jediné dítě, dcera 

Marie-France. V následujících letech se potýkali s existenčními problémy.  

     V r. 1950 měla premiéru Ionescova hra Plešatá zpěvačka a okamžitě vzbudila zájem divadelních 

kritiků. Hra je krátká, ale vznikala asi dva roky; uvádí se, že bezprostředním podnětem k jejímu 

napsání byla Ionescovi trivialita sentencí v učebnici angličtiny, s níž se tehdy pokoušel tento jazyk 

zvládnout. Tohoto výchozího impulsu však využil k napsání průlomové hry odhalující absurditu 

společenské komunikace v současné západní společnosti.  

     Ionesco dále rozvíjel svůj specifický tvůrčí princip, a stal se tak – společně s irským dramatikem 

Samuelem Beckettem (1906 – 1989) – jedním ze zakladatelů nového druhu dramatu, absurdního 

divadla. Ionescova tvorba je založena na satiře, karikatuře, parodii, nonsensu a hře se slovy. Vychází 

z dadaismu a surrealismu, Ionescova šokující komika je spojena s destrukcí všech vžitých pravidel 

divadelní tvorby. Po r. 1950 Ionesco následujících více než 15 let tvořil v rychlém tempu a stal se 

jedním z nejuznávanějších moderních dramatiků. Začínal s krátkými hrami, postupně přešel 

k dramatům obvyklé délky. Jeho dílo mělo velkou inspirativní sílu, ale další tvůrci absurdního 

divadla přizpůsobili tento žánr svému vidění světa: Američan Edward Albee (Spojené státy, *1928), 

Harold Pinter (Velká Británie, 1930 – 2008), Václav Havel (Československo, 1936 – 2011). 

 

     Některá díla:  

 

     Divadelní hry absurdního dramatu Plešatá zpěvačka (La cantatrice chauve; 1948, premiéra 

1950), Židle (Les chaises; 1952), Nosorožec (Rhinocéros; 1960), Král umírá (Le roi se meurt; 

1962).  
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     Poznámky k interpretaci: 

 

     Plešatá zpěvačka vznikla v době, kdy se objevilo hned větší množství významných literárních 

děl: Tracyho tygr od Williama Saroyana, Kdo chytá v žitě od Jeroma Salingera, 451 stupňů 

Fahrenheita od Raye Bradburyho, Den trifidů od Johna Wyndhama, v české literatuře třeba Zbabělci 

od Josefa Škvoreckého. Všem těmto dílům je společné hlavní téma: střet světa starého a nového. 

Toto téma rezonuje s hlavním dilematem euroamerické kultury od konce 40. let do konce 50. let: 

s otázkou interpretace Druhé světové války – nejúděsnější tragédie, jakou do té doby svět poznal. 

Vyhranily se tu 2 základní přístupy:  

      1. Druhá světová válka byla tragickým vyšinutím z vývoje Západu – vykolejením z předchozího 

poklidně se vyvíjejícího řádu věcí. Poválečná obnova musí být založena na návratu ke kořenům 

všeho pozitivního v předválečném vývoji – stručně řečeno, k Zlatým dvacátým létům.  

     2. Druhá světová válka nebyla žádným omylem, ale naprosto logickým důsledkem mnoha 

temných tendencí meziválečného světa: i Zlatá dvacátá byla poznamenána příkrými sociálními 

rozpory (nenasytnost velkokapitálu stlačovala úroveň mezd, takže zcela zákonitě došlo k Velké krizi, 

jež zrodila rozmach fašismu), školský systém byl založen na ultrakonzervativních hodnotách 

vzdálených modernímu světu, chyběla rovnoprávnost žen (připomeňme, že teprve v době, kdy 

Plešatá zpěvačka vznikla, získaly francouzské ženy volební právo – mnohem později než třeba 

v Československu) atd. Poválečný svět tedy musí být založen na zcela nových principech 

odpovídajících skutečné lidské svobodě i důstojnosti.  

     Atmosféra poválečné dekolonizace a propukající Studené války způsobily, že v západní Evropě 

po r. 1945 vlivově převládli zastánci prvního přístupu: uvědomme si, že v době, kdy má Plešatá 

zpěvačka premiéru, Francie prohrává první ze série válek o udržení svého koloniálního panství – 

válku v Indočíně –, což otřásá jistotami francouzských středních vrstev zvyklých na pozici 

blahobytných příslušníků velmocenského národa.  

     Zatímco jiní výše zmínění autoři se v této situaci soustřeďují na postavy reprezentující nastupující 

mládí (Thomas Tracy a Laura Luthyová, Holden Caulfield, Danny Smiřický), originálním přínosem 

Eugène Ionesca i dalších tvůrců absurdního dramatu (od Samuela Becketta až po Václava Havla) je 

to, že naopak stavějí do centra pozornosti „generaci otců“ a literárními prostředky zkoumají, nakolik 

je tato generace schopna být nositelem pozitivních společenských změn. Velkým námětem se stává 

fakt, že generace otců se chopila poválečné iniciativy – vedle skrytější či otevřenější diskriminace 

liberálních názorů – především tím, že sice zanalyzovala Velkou krizi jako klíčovou příčinu válečné 

tragédie, ale reagovala tak, že postavila atraktivnost poválečného společenského systému na 

bezuzdné propagaci konzumního dostatku. Možná si dnes již jen málo připomínáme, že dnešní 

standard, kdy každá rodina má dobré bydlení, pračku, ledničku, elektrický či plynový sporák, 

televizi a automobil, se zrodil právě v 50. letech a že jeho ideovým základem byla snaha uplatit 

střední vrstvy, aby podpořily establishment tržní demokracie a nepošilhávaly po krajních, totalitních 

řešeních.  

     Smithovi a Martinovi jsou právě takovými manželskými páry. Už úvodní scéna ukazuje, kolem 

čeho se vine jejich duševní obzor: rozvláčné samolibé výklady o nejlacinějším oleji – a připomenutí, 

že je dobrý na stolici – jsou starší obdobou dnešních „společenských“ vyprávěnek o zboží v akci a o 

nejvýhodnějších tarifech – to vše dnes hustě prokládáno televizními reklamami na přípravky proti 

křečovým žilám a na podporu erekce. Smithovi ani Martinovi nejsou zlí: záleží jim přece na 

prospěchu jejich dětí; temnější stránky jejich povahy se ovšem projeví v manželském hašteření a 

v nadřazenosti vůči služce.  

     Spletité výklady o jiných lidech (Bobby Watsonové) ukazují, jak je okolní svět pro Smithovy 

komplikovaný a nesrozumitelný: není ostatně divu, když jejich zájem se soustřeďuje na drby a 

senzačnosti.  



      Kdesi hluboko v charakterech obou párů je ovšem skryta prostá lidská touha po tom, zažít něco 

mimořádného a obohacujícího, a zároveň vyniknout ve společnosti a získat uznání okolí. Ani jeden 

z ústřední čtveřice ovšem není schopen se naplnění této touhy ani přiblížit. Proto náhražkovým 

způsobem intenzivně prožívají naprosté banality všedního dne (Viděla jsem muže, který si zavazoval 

tkaničky od bot. – Fantastické!). Až mrazivě působí přání velitele požárníků, aby co nejvíc hořelo – 

přinese mu to totiž prestiž i finanční ocenění.  

    Ve vrcholné části hry postavy deklamují nonsensová přísloví i aforismy (V životě se jeden musí 

dívat z okna.). Je tu jen posílen fakt, který divák tuší z celého průběhu hry: neprobíhají tu skutečné 

dialogy, jakmile se hovor odchýlí od plytkých společenských frází – často doprovázených až 

infantilní dikcí –, změní se v řetěz monologických promluv, kdy nikdo nikoho neposlouchá ani na 

nikoho nereaguje: postavy nemají skutečnou lidskou identitu opravdových charakterů. Sentence se 

vyznačují formou životních mouder, ovšem obsah je vyprázdněný a absurdní (Člověk chodí po 

nohou, ale ohřívá se elektřinou nebo uhlím. Mám raději ptáka na poli než ponožku na trakaři.); 

mluvčí by rádi platili za moudré osobnosti, ale zoufale nejsou schopni tento cíl naplnit. Absurdní je 

také skutečnost, že všichni intuitivně prožívají pesimistický vztah k budoucnosti (Nic se nedaří. 

Všude je to stejné. V obchodě, v zemědělství je to letos jako s požáry, jde to špatně.), ale nedokáží se 

proti této tendenci účinně postavit. Závěrečná scéna, kdy všichni stojí a jen bezobsažně křičí (be, fe, 

le, me, pe, se, ve, ze!) je paralelou situace, kdy člověk zahnaný do kouta se marně pokouší prorazit 

hlavou zeď. Samotný konec hry, v němž se vše vrací na začátek, jen Martinovi nahradili Smithovy, 

potvrzuje, že z této životní situace ani pro jednu z postav – a možná ani pro nás samotné – není 

úniku.     

    Hra svojí délkou i úsporným obsazením odpovídá jednoaktovým hrám, jež ve 2. polovině 20. 

století získaly v západním divadelnictví značnou popularitu; některými rysy obsahu však navazuje 

na fantazijně zaměřené umělecké směry meziválečné doby: dadaismus a surrealismus. Objevují se 

také aluze na klasická, osvědčená literární díla: hádka kolem toho, zda u zvonícího zvonku někdo je, 

nebo není, je travestickou variací na Poeova Havrana: ukazuje se, že ani Smithovi, ani Martinovi (na 

rozdíl od Poeova vypravěče), nejsou schopni ve své přízemnosti připustit existenci irreálných, 

transcendentních skutečností – spoléhají se jen na svou omezenou smyslovou zkušenost. Podobně 

zmínka o Víkáři wakefieldském odkazuje na román irského spisovatele 18. století Olivera 

Goldsmitha o prostém venkovském knězi, který svou „sluníčkářskou“ povahou marně usiluje o 

nápravu společnosti, v níž žije. Minimalisticky aranžovaná scéna Plešaté zpěvačky zdůrazňuje 

vytržení postav z reálného života.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Ionesco (1909 – 1994): Plešatá zpěvačka 
La Cantatrice chauve 

(1950)  

 

 



 
 

 



 



 



 



 



 
  

  



 
 



 
 

 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


