


MONOLOG MORDERCY 

l nau;ct zbrodnia .iui mnie nie okre.ś'.a 
3o cóż znaczy ona przy tysięcznych trupacli 
wsiqlcajqcych w ziemię co dzień co dzie1i co dzie1i 
Któż słucha głosów kruchych jak ceramika 
ho zlewa łzy w czerepy mordowanyc.'i 
to powszedniość która była za'.Vsze 
wsrnk nie ma powodów do żadnych dramatów 
Pod niebem .świetlistym jak źrenica Boga 
wzrasta trawa i gnije trawa 
na mózgach które fermentują ciszą 
O piękne rozpacze małych zak ochanyc.'i 
lzy wylewane w chusteczki panieńskie 
jak dobrze pogrq:ać Si': u; wirach melancholii 
życia nadaremnie w milo.§ciach i prw.:y 
l nawet sztuka w wiecznych rewoluc,jac.'i 
tak już skostniała że dzwoni piszczelem 
bardzie.i podobna śmierci z starych rycin 
niż owej dziewce wiodącej cycatej 
Och nawet ona gruchoczącym tańcem 
A wi~c dlaczego dlaczego dlaczego 
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(. .. ) Powraca w dramatach - w „Zejściu do piekla", 
w „Samej slodyczy", w „Trzeciej piersi" - motyw 
dowodzenia, że wszystko ( .. .) jest pochodną strachu, 
przemocy i ucisku, że wszystko powstaje jako efekt 
celowego kłamstwa garstki tyranów u władzy, gło
szonego po to, by skuteczniej manewrować ludź
mi. ( .. .) 

Andrzej Zieniewicz „Iredyński: mała 

apokalipsa z figurami" 
Dialog nr 1 1975 r. 

Piszę ciągle jedną i tę samą sztukę. 

- Jako dramaturg jesteś bardziej znany niż grany. Napisałeś jede
naście sztuk, z teg-o do ostatniego sezonu 1970/71 były grane tylko czte
ry. Dlaczego? 

- Ano, bywały różne przyczyny. Nieraz nie w ystawiano moich sztuk, 
bo ktoś z gatunku tych, co powiadają „jest decyzja", i nigdy, bestia, 
nie powie czyja i dlaczego, taki, rozumiesz, który we wszystkim co nie 
jest ulizane wietrzył osobiste zagrożenie, wyrokował, że moje sztuki są 
„za ostre". Oczywiście nie używał jakiejś racjonalnej argumentacji, 
ale posługiwał się magicznym bełkotem, zaklinał martwymi formułkami 
te moje teatralia . A magia bywa również skuteczna w XX wieku, o 
czym cię chyba nie muszę przekonywać. Później1 kilka lat, że użyję 
eufemizmu, pauzowałem. Kilka razy wchodziły w grę czynniki... po
czekaj, jak to się mówi? ... acha, „niezależne od autora". 

- Teraz to się zmieniło. 

- Tak. W kilku miastach przeczytano moje sztuki bez uprzedzeń, w 
wyniku czego miałem w marcu tego roku dwie prapremiery: „Dobro
czyńcy" w Łodzi i „żegnaj Judaszu" w Krakowie, w kwietniu odbyła 
się premiera „Jasełek" w Warszawie. Myślę, że jest to związane ze zmia
ną atmosfery społecznej, życie teatralne nie jest przecież czymś wyod
rębnionym. 

- Często się pisze i mówi o kryzysie współczesnej dramaturgii poi~ 
skicj. Co ty jako autor, a więc obwiniony, o tym sądzisz? 



- Po pierwsze to nieprawda. Scenopisarstwo polskie może się po
szczycie znakomitymi nazwiskami i osiągnięciami w okresie ostatnich 
kilkunastu lat. Wystarczy powiedzieć o Różewiczu, Mrożku, Bry1lu, 
Rymkiewiczu, Sito, Grochowiaku, Krasińskim, Drozdowskim, Łubień
skim, Abramowie czy Bordowiczu... A poza tym, chciałbym przypom
nieć, że „Operetka" należy do literatury polskiej. I że „Ulisses" scenicz
ny Słomczyńskiego jest wielkim wydarzeniem. 

- Który z tych pisarzy jest ci najbliższy? 

- Iredyński. 

- Wobec tego zapytam inaezej: z którym z tych pisarzy byś się po-
sprzeczał? 

- Prywatnie? 

- Jako pisarż. 

- Z Różewiczem, ale nie Różewiczem-dramaturgiem, tylko Różewi-
czem interpretatorem własnych sztuk, bo jego sztuki bardzo mi się po
dobają, natomiast nie podoba mi się jego teoretyzowanie. Jeżeli ktoś 
nie potrafi tworzyć struktur dramatycznych mocno związanych, „sztyw
nych", jeżeli potrafi tylko pisać - i to dobrze - scenariusze teatralne, 
to nie powinien własnego doświadczenia przenosić na całą drama
turgię i twierdzić, że dzieła „zamknięte" już się przeżyły. Przeczy temu 
dogwiadczenie, wystarczy przeczytać wybitne sztuki pisarzy europejskich 
i amerykańskich z ostatnich lat, aby stwierdzić zupełnie coś przeciwne
go. Generalizowanie własnych doświadczeń jest zawsze dla mnie podej
rzane intelektualnie. 

- A Bryll? 

- Cenię go jako poetę, natomiast posprzeczałbym się o widzenie 
teatru. Jego sztuki są dla mnie pasti_szową, poetycką magmą, to się roz
lewa ... Bryll, przez odwoływanie się do tradycji i języka romantyków 
czy też Wyspiańskiego sugeruje, iż jest scenopisarzem PROBLEMÓW, 
a to są problemy pozorne, choćby przez sam język, którym zostały wy
rażone, wyprowadzone z literatu ry nie mającej żadnego styku ze vvspół
czesnością. 

- Ale Rymkiewicz też uprawi:i pasti<1z. 

- Zgoda, ale jest to pastisz, który nie wstydzi się tego, że jest pa-
stiszem, który nie pragnie być amboną; Rymkiewicz upra\v ia piękną 
zabawę teatralną. .. Ja myślę, że w starych ramach - myśle tu raczej 
o konwencji niż języku - można pokazać jeszcze bardzo dużo. Prze
czytałem parę dni temu dramat Sito „Pasja doktorn Fausta". Znakomita 
sztuka. 

- Kiedy się p:rzed chwilą zapytałem o współczesną dramaturgię pnl
ską, powiedziałeś „po pierwsze". A po drugi.e? 

- Po drugie, że ci którzy tak głośno krzyczą o kryzysie polski<'i dra
maturgii współczesnej są najczęściej odpowiedzialni za lansov.ranie 
miernoty na scenach. To są żelaźni oportuniści, którzy wokół sztuk am
bitnych hvorzyli złą atmosferę, albo je przemilczali. Woleli nie brać na 
siebie odpowiedzialności. 

- J::tki jest twój stosunek do „teatru absurdu"? 

- Skojarzyło ci się, ~(dy mówiłem. Tak? 

- Niewykluczone. 

- Do „teatru absurdu"? ... Taki sam jak do Wiktora Hugo. 

- że to hist<oria, klasyka? 

J 
I 

- Której cząsteczki weszły w krwioobieg dramatopisarstwa, tak sa
mo jak np. nadrealizm, no wiesz, dziedzictw o, z którer;o się korzysta 
jako z czegoś zupełnie przys\-.'Ojonego, nie pamię ta ją c , że był:i to kiedyś 
sprawa szokująca. 

- Jak widzisz swoje sztuki wśród prądów, zatok i ·.virów współczes
nego teatru? 

- Będę mówić o ostatnich sztukach, bo pierwsze t r z/, cztery to były 
psychologiczne obyczajówki, to było terminowanie, okres poszukiwań. 
Zacznę trochę okrężnie, dobrz2? ... Siła teatru polega na tym, że przestał 
on udawać pewnego rodzaju naturalność, teatr nie v:stydzi się już s\vej 
sztuczności... Z musu oczywiście. Sprnwił to film i TV. Jest arcysztucz
ny i w tym jego siła, jego jedyność. Są sprawy i rzeczy, które można 
ukazać tylko przez teatr. Poezja przez swoją ezoteryczność temu nie 
sprosta, proza rozwodni w deszczu słów , a film jest zbyt dosłowny. Je
żeli mógłbym jakąś sytuację czy sprawę zobrazować v; innym gatunku, 
to nie napisałbym rzeczy na scenę, więc jeżeli mi przy jdzie do głowy 
coś takiego co wymaga przedstawienia sztucznego, teatralności, to wtedy 
siadam do maszyny i wystukujG „akt pierwszy ". Moje sztuki są mode
lami sytuacji czy problemu. Tak, to modele. Skrót bez obudowy histo
rycznej, obyczajowej czy psychologicznej. Swiaty wymyślone, rzeczy 
dziejące się nigdzie i wszędzie, fantomy, baśnie ucieleśnione przez akto
rów, światła, scenę. 

- Okrutne baśnie. 

- O tym za chwilę. Taka sztuka - model upraszcza, ala z.'.lrazem po-
szerza, bo metaforyzuje. Można to nazwać analizą zjawiska przez syn
tezę. Tego potrafi dokonać tylko teatr ... A że niektóre moje rzeczy sce
niczne można nazwać okrutnymi? N o cóż?... Przecież ja piszę ciągle 
jedną i tę samą sztukę. Warianty jednego dramatu. Wszystkie moje 
sztuki są o przemocy, takiej czy innej, ale o przemocy. To wisi w po
wietrzu , nosimy to w sobie, nie potrzeba nawet być szczególnie uczulo
n:,- m medium. Pytałe ś o pokrewieństwa. Spokrewniony jestem właśnie 
z tymi pisarzami, których p rzemoc interesuje równie silnie jak mnie. 
Tn fascynacja i odraz:1, zapatrzenie i lęk, wiwisekcj a i prześmiewanie, 
nadzieja i rozpacz. 

- Jesteś poetą i prozaikiem. Czy to pomaga ci przy tworzeniu na 
scenę? 

„.Tacy pisarze bywali zawsze, to nic j0st .,,;ykwit naszych czasów, 
m o).na powiedzieć, że pewne sprawy się nasiliły. spotęgo\vały, ale one 
były zawsze, i zawsze byli pis:Jrze dla których przemoc s t a nowiła wielki 
t emat ... jedyny temat. A w teatrze to tak obrc: zowo można pokazać. 
W s_krócie, w błysku, w symbolu, w ):( rzc. Sztyle t Brutusa i uzębiona 
vigina, czekający na Godota i pokojów ki, przykłady można mnożyć. 

- Na pewno dużo dała mi poezja, zna j omość posługiwania się obra
zem poetyckim i skrótem. Proza chyba nic nic daje. 

~ A umicjętncść pisania dialogów? 

- Inne są dialogi tzw. „pis11 ne", a inne przrznaczone do mó\vi enia. 
Różnica stylizacji... Zresztą powiem ci prawdę, albo kt oś od razu umie 
pisać dialog, albo nie. To jest tak jak ze słuchem muzycznym, albo się 
go ma, albo nie ma i wtedy nic pomoże wiedza o kontrapunk cie i kom
pozycji. Istnieje pew na il ość te chnik pozwala jących w z!Joga cić dialog, 
czynić z nim najprzer óZnie jsze akroba cje, a le to są sprawy drugorzęd
ne. Rzeczą najważniejszą jest „słuch na słov;o ". 

Czy jesteś zadowolony ze Spektakli w Lodzi i Krakowie? 

- Tak, szczeg6lnie z przedstawienia w Krakowie. Konrad Swinarski 



to wielki artysta, a poza tym nie wymyślał różnych reżyserskich sztu
czek przeciwko autorowi, nie należy do gatunku tych reżyserów, którzy 
za wszelką cenę chcą pokazać jacy to oni są awangardowi, pełni kon
cepcji; on na to jes t za wielki, zrobił sztukę, według didaskaliów a jed
nocześnie każdy w ie, że to jest jego robota, przez doskonałość tej ro
boty, przez typowe dla niego posługiwanie się aktorem, przez jakże 
rzadką umiejętność pokazywania sztuki jako całości a nie zbioru reży
serskich pomysłów . 

Rozmawiał ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
„Teatr" 16-31V1971 nr 10 

IRENEUSZ IREDYŃSKI urodził się 4 VI 1939 r. w 
Stanisławowie. Debiutował w 1956 r. jako poeta. 
Wydał kilka powieści, zbiorów poezji i opowiadań 
oraz 12 sztuk teatralnych („Męczeństwo z przymiar
ką", „Ostatni odcinek drogi'', „Rozbestwienie marki
za de Sade", „Zjazd maturzystów", „Zejście do piek
ła", „Jasełka - moderne", „Żegnaj Judaszu", „Nar
komani", „Dobroczyńca", „Sama słodycz", „ Trzecia 
pierś", „Łagodna piosenka"). 



Z żałobnej karty 

18 stycznia br. zmarł śmiercią tragiczną 
Bronisław Wilczek (35 I.), aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku, w latach 1972-73 
aktor Teatru Dramatycznego im. Al. Wę
gierki. Na scenie białostockiej grał role 
Nieśmiało\'vskiego w „Klubie kawalerów" 
Michała Bałuckiego, Tuzenbacha w „Trzech 
siostrach" Antoniego Czechowa, Marzycie
la w „Białych nocach" Fiodora Dostojew
skiego i Birbanckiego w „Dożywociu" Alek
sandra Fredry. 

BRONISŁAW WILCZEK w roli l\lailydrla w „Biały ch noc:!ch" 
Fiodora Dostojewskiego 




