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Sztuki na scenę malowane 
są to obrazy nadrealne 
Wszak teatr światem jest osobnym 
o prawach które tylko z niego 
zawsze miał nieco autonomii 
mimo polityk mód i czasu 
Istotą jego owa sztuczność 
która jest stara jak gest małpy 

Ireneusz Iredyński 

PISZĘ CIĄGLE JEDNĄ I TĘ SAMĄ 
SZTUKĘ 

- Jako dramaturg jesteś bardziej znany niż 
grany. Napisałeś jedenaście sztuk, z tego do 
ostatniego sezonu 1970/11 były grane tylko 
cztery. Dlaczego? 

- Ano, bywały różne przyczyny. Nieraz nie 
w stawiano moich sztuk, bo ktoś z gatunku 
ty h, co powiadają „jest decyzja", i nigdy, be
stia, nie powie czyja i dlaczego, taki, rozu-

roiesz, który we wszystkim co nie jest ulizane 
wietrzył osobiste zagrożenie, wyrokował, że 

moje sztuki są „za o t ". Oczywiście nie uży
wał jakiejś racjonalnej argumentacji, ale posłu
giwał się magicznym bełkotem, zaklinał mar
twymi formułkami te moje teatralia. A magia 
bywa również sku teczna w XX wieku, o czym 
cię chyba nie muszę pr z onywać. Później kil
ka lat, że użyj ę eufemizmu, pauzowałem. Kilka 
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razy wchodziły w grę czynniki... poczeka j , jak 
to się m ówi? ... a cha, „n iezależne od autora" . 

- T eraz to się zmieniło. 

- Tak. W kilku miastach przeczytano moje 
sztuki bez uprzedzeń , w wyniku zego .ia tem 
w marcu tego rok u d 1ie prapremiery : „Dobro
czyńcy" w Łodzi i „Żegnaj"; Judaszu" w Kra
kowie, w kwietniu odbyła s ię premiera „Jase
łek" w War zawie„. Myślę, że jest to związane 

ze zmianą a tm osfer społecznej , życic tea tral 
ne nie jest przecież zymś \ \'Y drębn10nym. 

- Często się pisze i mówi o kryzy ie współ 

czesnej dramaturgii polskiej, Co ty jako autor, 
a więc obwiniony, o tym sądzisz? 

- Po pierwsze to n ieprawda. Sc ' nop i arst\.vo 
polskie może się poszczycie znak mitymi na 
zwiskam i i os iągnięciami w kr.::sie sta t ich 
kilkunastu la t. v ystarczy powiedzieć o Róż -
wiczu, Mrożku , Bryllu, Rymkiewiczu, Sito, Gro
chowiaku, Krasil'lskim, Drozdowskim, Lubień 

skim, Abramowie czy Bordowkzu„. A poza 
tym, chc iałbym przypomnieć, że „Op re t a " 
należy do l iteratury olskiej. I że „Ulisses' ce
niczny Słomczyńskiego jest wielkim wyd rze
niem. 

- Który z tych p isarzy jest ci najbliższy? 

- Iredyński. 

- Wobec tego zapytam inaczej: z którym z 
tych pisarzy byś się posprzeczał? 

- Prywatnie? 

- Jako pisarz. 

- Z Różewi zem, c ni Różewicze - ra -
maturgiem, tylko Różewiczem - in terpreta to
rem własnych sztuk, bo jego sztuki bar dzo mi 
się podoba j ą , na to m ias t n ie podoba mi się .i go 
t eoretyzowanie. Jeżeli ktoś nie p otraf i tworzyc:: 
struktur dram a tur"iczn ych mocno zwią z nych , 
„sztywnych", jeżeli p trafi tylko p is ć - i to 
dobrze - scenar ius ze t atralne, to nie p ow i
nien własnego doświadczen ia przenosić na ca łą 

dramaturgię i twierdzić, że dzieła „zamkn ic:;tc" 
już się przeżyły . P r zeczy ternu doświadczenie , 

wystarczy przeczytać wybitne sztu i p isarzy 
europejskich i amerykań kich z o tatnich la t, 
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aby ~ t vierdzić zupe ni co ś przeciwnego. Gene
ral izowa nie własnyc doświad cze1'1 jest zawsze 
dla mn ie p odejrzane intelek tua ln ie. 

- A Bryll? 

enię go jako poet , natomiast posprze
czałbym się z nim o w idzenie tea t ru . J ego sztu
k i są dla mn ie pastiszową , poetycką magmą , 

to s i r ozlewa„. Bryll, przez o dwoływanie się 

do t radyc ji i j ęqka romantyków czy też 

li · yspiań~kiego su eruje, iż jes t scenopisarzem 
PR BL •MÓW, a to są problemy pozorne, choć

by rzez sam j ęzyk, kló ym zos ta ły wyrażone , 

wypro wadzone z literatury n ie ma j ącej żadnego 

st ku ze współczesnością . 

- Ale Rymkiewicz też uprawia pastisz. 

- Zgoda, ale jest to pastisz, k tóry nie wsty-
dzi się tego, że jest pastiszem, k tó ry nie pra
gnie być amboną; Rymk ic'Yicz up rawia piękną 

za baw q teatralną ... Ja myślę, że w starych ra
mach - myśl ę t u raczej o ko nw encji niż ję

zyku - można pokazać jeszcze bar dzo dużo. 

Przcczyt łem parę dni t mu dramat "ito „Pa
_j a dol tora Fausta". Znakomita sztuka . 

- Kiedy cię przed chwilą zapytałem o 
współczesną dramaturgię polską, powiedziałeś 

.,po pierwsze". A po drugie? 

- P o drugie, że c:i , k tórzy tak głośno krzy
czą o kr yz sie polskiej drama tur gii w pólczes
ncj są na jcz ściej odpowiedzialn i za lansowa
nie m ier noty na scenach. To są żelażni opor
tu n i ś ci , k tór zy wokó ł sztuk ambitnych tworzyli 
złą atmosferę , albo je przemilczali. Woleli nie 
brać na siebie odpo viedz ialnośc i. 

- Jaki jest twój stosunek do „tea tru ab
surd "? 

- Skoj arzyło ci si~, gdy mówiłem. Tak? 

- i iewykluczone. 

- D „teatru abs urd u" ?.„ Tak i sam _jak do 
Wik tora Hugo. 

- że to historia, klasyka? 

- Które j cząs teczki weszły w krwiobieg dra-
matopisars t va, tak samo jak np . nadr ealizm, 
no i sz, dziedzictwo, z k tór ego s i ę k orzysta 
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jako z czegoś zupełnie pr zyswojonego, nie pa
miętając że była to kiedyś s r awa szokuj ąca. 

- J ak widzisz swoje sztuk i wśród prądów, 
za.tok i wirów współczesnego teatru? 

- Będę mówić o ostatnich sztukach, bo 
pierwsze trzy, cztery to były psychologiczn 
obyczajówki, to było t erminowanie, okres po
szukiwań. Zacznę trochę okrężnie, dobrze? ..... 
Siła teatru polega na tym, że przestał n uda
wać pewnego r dzaju naturalność, t a t r nie 
wstydzi się ju_ż swej sztuczna ci. .. Z musu oczy
wiście. Sprawił to film i TV. J est ar cysztuczny 
i w t ym jego siła, jego jedyność. Są sprawy 
i rzeczy, które można ukazać tylko prz z teatr. 
Poezja przez swoją ezoteryczność tem u nie 
sprosta, proza rozwodni w deszczu słów, a film 
jest zbyt dosłowny. J żeli mógłbym jakąś sy
tuację czy sprawę zobrazować w innym gatun
ku, to nie napisałbym rzeczy na scenę, więc 

jeżeli mi przyjdzie do głowy coś takiego co 
wymaga przedstawienia sztucznego, teatralności, 

to wtedy siadam do maszyny i wystukuję ,,ak 
pierwszy". Moje sztuki są modelami syt uacj i zy 
problemu ... Tak, to modele. Skr · t bez obudowy 
historycznej , obyczajowej czy psychologicznej. 
światy wymyślone, r zeczy dz iejące się nigdzie 
i wszędzie, fantomy, baś nie ucieleśn ione przez 
aktorów, światła, scenę.„ 

- Okrutne baśnie. 

- O tym za chv il ę . Taka sztuka-model u-
praszcza, ale 'Zarazem poszerza , bo metafory
zuje. Można to nazwać analizą zjawiska przez 
syntezę. Tego potrafi dokonać tylko teatr.„ A, 
że niektóre moje rzeczy sceniczne można na
zwać okrutnymi? No cóż?„. Przecież ja piszę 

ciągle jedną i tę samą sztukę. Warianty jedne
go dramatu. Wszystkie mo je sztuki są o prze
mocy, takiej czy innej , a le o przem ocy. To wisi 
w powietrzu, nosimy to w sobie, nie potrzeba 
nawet być szczególnie uczulonym medium. Py

tałeś o pokrewieństwa„. Spokr ewniony jestem 
właśnie z tymi pisarzami, k tórych przemoc in
teresuje równie silnie jak mnie. To fascyna cja 
i odraza, zapatrzenie i lęk, wiwisekcja i prze
śmiewanie, nadzieja i rozpacz„. 
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- Jesteś poetą l prozaikiem Czy to pomaga 
ci pny tworzeniu na scenę? 

. .. Tacy pisarze bywali zawsze, to nie jest wy
kwit naszych czasów, można powiedzieć że 

pewne sprawy się nasiliły, spotęgowały, ale one 
były zawsze, i zawsze byli pisarze, dla których 
przemoc stanowiła wielki temat, jedyny temat. 
A w teatrze to tak obrazowo można pokazać. 
W skrócie, w błysku, w symbolu, w grze. Szty
let Brutusa i uzębiona vagina, czekający na 
Godota i pokojówki, przykłady można mnożyć. 

- Na pewno dużo dała mi poezja, znajomość 
posługiwania się obrazem poetyckim i skrótem. 
Proza chyba nic nie daje. 

- A umiejętność pisania dialogów? 

- Inne są dialogi tzw. „pisane", a inne 
przeznaczone do mówienia. Różnica stylizacji... 
Zresztą powiem ci prawdę, albo ktoś od razu 
umie pisać dialog, albo nie. To jest tak jak ze 
słuchem muzycznym, albo się go ma, albo nie 
ma i wtedy nie pomoże wiedza o kontrapunkcie 
i kompozycji. Istnieje pewna ilość technik po
zwalających wzbogacić dialog, czynić z nim naj
przeróżniejsze akrobacje, ale to są sprawy dru
gorzędne. Rzeczą najważniejszą jest „słuch na 
słowo". 

- Czy jesteś zadowolony ze spektakli w Ło
dzi l Krakowie? 

- Tak, szczególnie z przedstawienia w Kra
kowie. Konrad Swinarski to wielki artysta, a 
poza tym nie wymyślał różnych reżyserskich 

sztuczek przeciwko autorowi, nie należy do ga
tunku tych reżyserów, którzy za wszelką cenę 
chcą pokazać jacy to oni są awangardowi, peł
ni koncepcji; on na to jest za wielki, zrobił 
sztukę według didaskaliów a jednocześnie każ

dy wie, że to jest jego robota, przez dosk-0na
łość tej roboty, przez typowe dla niego posłu
giwanie się aktorem, przez jakże rzadką umie
jętność pokazania sztuki jako całości a nie 
zbioru reżyserskich pomysłów. 

Rozmawiał Andrzej Wróblewski 
„Teatr" 16--31.V.1971 nr 10 
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Wojciech Nowick i 

PRZED KURTYNĄ KTÓREJ NIE 
BĘDZIE 

(Z notatnika reżysera) 

Twórczość Ireneusza Iredyńskiego ob
rasta komentarzami jak drzewo dźwiga

jące na sobie coraz większy ciężar lian i 
różnych innych pnączy w puszczy tropi
kalnej. Komentarzami najczęściej prze
czącymi sobie nawzajem. 

W tym stanie rzeczy należałoby, myślę, 
uchylić rąbka tajemnicy i zanim Widzo
wie będą mieli sposobność oglądać przed
stawienie sztuki Iredyńskiego pt. TRZE
CTA PIERŚ odpowiedzieć na pytania: dla
czego, po co sztukę tę reżyseruję? 
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Maria Makowska 

W scenariuszu polskiego dramaturga 
współczesnego zainteresowało mnie naj
pierw zjawisko zwane kontestacją. Poja
wia się ono na gruncie przeżyć frustra
cyjnych, przeważnie w krajach sytych i 
bogatych. Jest przejawem schorzenia u
strojów społecznych, negacją i destrukcją 
bez programu pozytywnego. 

W świecie jednak narastającej wymia
ny wiadomości, rozszerzającego się wza
jemnego oddziałyv,rania kultur - współ

życie i współpraca państw o różnej struk
turze politycznej nie przestają być kon
frontacją przeciwnych sobie idei i poglą
dów. Zarówno komunikat prasowy, piesz
czotliwie brzmiące słowo „pogadanka", 
jak i produkt artystyczny mogą być nosi
cielami ideologii czasem pozytywnej, nie-
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raz destrukcyjnej. Kontestacja, podobnie 
jak inne sposoby zachowania się człowie
ka, może wywierać fascynacyjny wpływ 
na niektóre kręgi społeczeństw nawet 
wówczas, kiedy zasadniczo jest im obca. 
Toteż wydaje się, że warto jest wskazać 
na działanie mechanizmu kontestacji i 
ukazać jej skutki. 

TRZECIA PIERŚ pokazuje także gene
zę i funkcjonowanie stanów lęku i roz
paczy, aktów gwałtu i przemocy. W tej 
warstwie sztuki Iredyńskiego interesuje 
mnie najbardziej zachowanie się człowie
ka w sytuacji, którą bym określił słowem 
„zniewalanie" . 

W przeciwieństwie do większości ko
mentatorów dzieł literackich Iredyńskie

go za najciekawsze i najcenniejsze w 
TRZECIEJ PIERSI uważam to wszy
stko, co pozwala 'dostrzec i wyrazie 
językiem teatru ludzkie i moralne ele
menty stosunku Autora do sprzężonych 

w jego sztuce zdarzeń i zderzeń, które się 
dzieją na globie ziemskim w naszej epo
ce. 

Na początku tego wprowadzenia użyte 
zostało słówko „rąbek". Tych kilka uwag 
i refleksji nie rości sobie pretensji do wy
czerpania 'bogactwa wielowarstwowej 
sztuki Iredyńskiego. A poza tym znana 
jest przecież prawda, którą mimo to war
to, · chyba, tutaj na myśl przywołać: w 
teatrze głosem pełnej odpowiedzialności 

może przemówić nie słowo wstępne przed 
spektaklem, ale tylko samo przedstawie
nie. 

Eugeniusz Aniszczenko 
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Andrzej Wróblewski 

CZŁOWIEK MUSI ODN ALEŻĆ 
SIEBIE„. 

W jedn ej z „n ieb ieskich kartek", na początku 
la t sześćdz iesiątych, zastanawiał się Adolf Rud
nicki nad twórczością pokolenia trzydziestolat
k ów. „Wszyscy oni mają Ólcolo trzydzieści, lub 
niew iele ponad.„ Myślę, że w szyscy oni zostali 
zabici w dzieciństwie. To n ic, że nie widzieli 
Oświęcimia, wszedl im w k rew bardziej, ani
żel i nam, którzyśm y tam byli ." 
Sądzę, że w tym spos trzeżeniu można szukać 

klucza również do twórczości Iredyńskiego, mi
mo że wiekiem jest młodszy od tych, których 
miał na myśli Rudnicki. Wiedzę o wojnie wy
niós ł z lektury, z filmu. Wzbogaciły ją może 

wsp omnienia dziecka, urodzonego w Stanisła

wowie, gdzie banderow cy piłami rżnęli ludzi, 
żywych odzierali ze skór y i palili. Taka była 

edukacj a u czuciowa jego pokolenia. 
Ale równocześnie z bestialstwem wpisał się 

w t amten cza s heroizm. We wspomnieniach, 
czy wi dzy o la tach wo jny zachował się obraz 
człowieka z o dkrytą twarzą . Był to bowiem 
czas prawdy. Prawdy, obnażającej zarówno 
okrucieństwo i przemoc , jak i bohaterstwo. 

Aby dotrzeć do prawdy o człowieku Iredyń
ski zamyk a s ię w świecie sztucznym, będą

cym - zgodnie z za łożeniem - o wiele bar
dziej kons trukcją myślową, niż czymś, co uda
je naturalność. „Jasełka-moderne", jeden z naj
w ybitniejszych a zarazem na jbardziej przewrot
nych u tw or ów Iredyńskiego - są podwójnie 
odgrodzon e o świata : ak cja toczy się w szopie, 
s tojącej w obozie koncentracyjnym. Strażnik -
komendant organ izuje w idowisko jasełkowe, 

jes t jego reżyserem i zarazem autorem uwspół
cześn ionej szopki, w k tórej rozgrywa się miste
rium tyranii i stra chu. Szopka Iredyńskiego 

jest oparta na tej samej kanwie, co tradycyj
na opowieść o mieszkańcach Galilei, Marii i Jó
zefie i znieprawionym władzą Herodzie. Ale 
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tekst jest wpisany w sytuację obozową, bo tyl
ko ona zapewni dotarcie do pr awdy. 
Każda z postaci gra więc niejako podwójną 

rolę: uwzniośloną i zarazem zwyczajną, obozo
wą. Strażnik - reżyser dba o to, by nikt się 

nie „zapomniał"; gdy tylko scena nabrzm iewa 
wzniosłymi treściami natychmiast przypomina, 
że to obóz i że aktorzy są więźniami. Nie dość, 
że upodlona więźniarka gra jasełkową, ko cha
jącą Marię, a tchórzliwy więz i eń - boha ter
skiego przywódcę powstania, że więc autor na 
kłada im maski. Co chwila zrywa im te m aski 
i nadomiar upakarza. Kiedy jasełkowy J ózef 
zapewnia Marię, że potrafi ją obronić - wię 

zień, grający Józefa bez wahania ws ka zu je na 
Marię, gdy wściekły Strażnik pyta, kto ośmie

li! się zapalić papierosa. Piękną scenę miłoś ci 

Marii do dziecka przerywa Strażnik i każe 

chłopcu, grającemu rolę dziecka, i ść do kom en
dy obozu, bo panowie oficerowie zwykli b •l i 
z nim właśnie załatwia ć swoje „miłosn e · · po
trzeby. 
Nieustająca kompromitacja człowieka zamie

nia się w nieprzerwaną dialektykę wnios łoś c i i 
upodlenia, przemocy i strachu , odkrywając 

przed nami prawdę o Oświęcimiu , zdradzoną w 
wyobraźni autora: piekło poniżonych i pr zysto
sowanych. Bo aktorów stać jeszcze tylko na 
granie zbuntowanych. Na prawdziwy akt hero
iczny we współczesnym świecie nikogo już nie 
stać. Nie ma miejsca na indywidualny protest. 
Swiat Iredyńskiego powstał na gruzach Oświę

cimia i Hiroszimy. Ten świat egzystuje pod na
ciskiem wielkiej liczby. Żaden indywidualny 
protest nie zostanie nawet dostrzeżony. Nie 
może, skoro współczesny świat nie ogląda się 

już na wyroki trybunału loraa Russela, ostat
niego z wielkich idealistów, wierzących jeszcze 
w trwałość norm moralnych i „przełknął" za
równo ludobójstwo w Vietnamie, jak i zbrod
nie, dokonywane w Chile. 

Zresztą - po co? Czy heroizm popłaca? W 
„Zegnaj Judaszu!" wraca Iredyńs ki do proble
mu przemocy w formie czystej , klinicznej. W 
opuszczonej sali gimnastycznej {zamknięty 

świat!) Jan i Judasz. To melina konspiracyjna. 
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Obaj mężczyźni przyszli na wezwanie szefa. 
Czekają dość długo, zgłodnieli. Jan idzie kupić 
coś do zjedzenia. Wraca z bułkami. Opowiada, 
że ukazały się afisze z listem gończym za sze
fem, obiecują za niego kupę forsy, starczy na 
resztę życia. Bawi ich fantazjowanie na temat 
p okusy, a le bardziej śmieszny strach policji: 
„ „.gdyby wiedzieli, że przy szefie jest tylko 
dwunastu !" 

Ta aluzja do sytuacji ewangelicznej poszerza 
s ię. Z polecenia szefa przychodzi Piotr, jego 
zas tępca. Podobnie, jak w Ewangelii. Rozpoczy
na doch odzenie. Chodzi o kontakty z policją . 

Piotr wie, że Judasz był kiedyś · aresztowany, że 
był bity i torturowany (nosi jeszcze ślady na 
ciele). I wie. że żadnego zeznania z niego nie 
wydobyto. Ale teraz poddaje to w wątpliwość. 

Sugeruje, że .Judasz został wypuszczony, aby 
,zasypać " cały ruch . 

Znamy takie rozmowy. Z literatury, ze spra
wozdań, i z własnych doświadczeń. Ich sens i 
przebieg jest nietyle modelowy, co schematycz
ny. Typowa huś tawka, w której każde słowo 

badanego zostaje użyte jako argument przeciw
ko n iemu. Założen iem jest to, że Judasz jest 
zdeter m inowany jako zdrajca swoją inteligen
cją. W tym miej scu Iredyński wykracza już 

poza s ytuacj ę ewangeliczną. 

Wkracza policja . Strzelanina, Piotr pada, Jan 
u ciek a. Teraz dopiero wychodzi na jaw, że Ju
dasz wtedy nie zdradził. Nie powiedział nic, 
m imo tortur. Judasz zdradzi dopiero teraz. Nie 
dlatego, że się rozczarował ideowo do „ruchu", 
czy że go pora ził pragmatyzm Piotra. Judasz 
utracił wiarę w świat rządzony przemocą. 

Zdradził z obrzydzenia do tego świata, który 
odrzucił porządkujące normy moralne. Od tego 
nie ma u cieczki. „Nie można szukać ucieczki 
w rzeczach uproszczonych" - mówi Judasz 
wieszając s ię. - Oto prawda heroiczna. 

To nie warunki („Człowiek hołduje chętniej 

dobru, niźli złu, ale warunki nie SPTZyjają 

mu" - m ówi Brecht w „Operze za trzy gro
sze") sprawiły. Byłoby to zbyt proste. To czas 
wyzwolił w nas nieustającą dialektykę lęku i 
przemocy, nadziei i rozpaczy. W „Dobroczyń-
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cy", którego akcj a rozgrywa się w przytułku 

dla ociemniałych (świat zamknięty !) F !iks 
przyszedł, żeby nieść pomoc nieszczęśliwym. 

Nie mamy prawa o tym wątpić. l i nie wska.: 
zuje na zamierzoną zbrodn i czoś ć jego poczy
nań . Mówi: „Wiem, że jestem wam potrzebny. 
To, że jestem dla was kimś w gorszej sytuacji, 
to pierwszy stopień porozumienia". Pragną c po
zyskać ich zaufanie przedstawił s'c; jako chory 
na raka. Ale reakcja była pr zeciwna oczeki a
niom: zamiast współczucia i solidarności o iem
niali zaczęli okazywać Feliksowi pogardę, drwi 
z jego choroby, znęcać s i ę nad nim , poniża go. 
Sytuacja zmienia s ię na b iegunowo przeciwną, 
gdy przypadkowy telefon ujawnia, że Feliks 
wcale nie jes t chory. Niewidomych opanowuje 
strach, stają się ulegli i potulni. Roz asane. 
brutalne i okr utne zbiorowisko, manifes tujące 

swoje istnienie we wzajemnym sadyźmie i znc;
caniu . się nad „obcym" - cich nie, łagodniej e. 
Możnaby mniemać, że dopiero ter z odkry wają 
się ich ukryte ludzk ie cechy, gdyby nie owo 
nadskakhvanie Feliksowi, pełne lęku uprzedza
nie jego życzeń . 

Czy trzeba przypomnieć „Studium tyranii" 
Bullocka? A pr z cież historia jeszcz nie wszy
stko nam ujawniła! 

„Piszę ciągle jedną i tę amą sztuk . Wa
rianty jednego dramatu" - m · wi Iredyńsk i. 

Bez przerwy trwamy między agresją a lęKiem , 

żyjemy między przemocą a poniżeniem . zy 
długo tak można? - sza k żyjemy, T nasz 
świat, zobiektywizowany, bezosobis t . 

Gdy na początku wojny znala złem s i w 
trakcie nalotu nieprzyjacielskiego w brami 
stojący obok starszy pan powiedzi ł z u mi -
chem .,Jeśli s ię panu wyda j , młody szłowieku , 

że to deszcz i że można się przed nim skryć 
do bramy, to si pan gru bo myli. Tym razem 
na nikim sucha nitka n ie zostanie". Mówił o 
bombardowaniu, myślał o wojnie. Dopiero póź
niej spostrzegłem, że aforyzm mojego rozmów
cy z pierwszych dni 1939 roku jest pojemniej
szy: wojna otworzyła nową epokę; zmian są 

zbyt głębokie, żeby się z nich otrzą ną ć. To 
nie deszcz ... 
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„Na przełomie swojej epoki człowiek musi 
odnaleźć siebie samego w samej rzeczywistości, 
nie tylko w filozofii". To Hegel. Najpierw trze
ba jednak było odnaleźć rzeczy\vistość. Iredyń
ski postanowił od samego początku tworzyć li
teraturę dla dorosłych. To znaczy pisać poważ

nie o rzeczach poważnych. Spojrzał dokoła sie
bie otwartymi oczami i opisał świat, „samą rze
czywistość". W tym świecie dobro i zło są re
alnościami współistniejącymi i dopiero razem 
tworzą system wartości. Ale spostrzeżenia swe
go nie potraktował tylko jako odkrycia. Od
niósł się do niego ze świadomością „otwartą" . 

Nie podejmuje więc polemiki ani z samym 
złem, ani z tymi, którzy zamykają na nie oczy. 
Zbyt oczywiste i śmieszne wydaje mu się, że 

można było wyznawać taką postawę nawet w 
bajkach dla dzieci. Chodzi o to, by c z ł o w i e k 
odnalazł siebie samego w samej rzec z y w i
s toś ci. 

Andrzej Wróblewski 

SYLWETKI 

TOMASZ WITT 

Tomasz Witt występuje na scenie od 1957 r„ 
a od 1958 r. w naszym teatrze. Zwrócił na sie
bie uwagę przede wszystkim jako odtwórca po
staci psychologicznie skomplikowanych jak 
np. Barent w „Nadziei" Hajermansa, Kapelan 
w ,.Swiętej Joannie" Shawa, Bernard w „Domu 
bez klamek" Wojdana. Dwukrotnie otrzymał 

nagrody na festiwalach teatrów Polski północ
nej: na II festiwalu za rolę Birda w „Bruncie 
na USS Caine" Wouka i na XV za rolę Pro
fesora w „Lekcji" Ionesco. 

Od 15 lat Tomasz Witt prowadzi w klubie 
MPiK i w innych klubach swój „Teatr Pro
pozycji", którego jest reżyserem i głównym wy
konawcą. Zaprezentował w nim już 60 pre
mier - inscenizacji utworów poetyckich wybit
nych poetów polskich i obcych m.in. Broniew
skiego, Tuwima, Gałczyńskiego, Różewicza, Gro-
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chowiaka, Błoka, Jesienina , Majakowskiego, 
Appollinaire'a, Lorki, a także szereg awangar
dowych utworów scenicznych. 

Ostatnio popularny aktor zaangażowany zo
stał do serialu tele\ izyjnego „Czterdzies tola
tek", w którym odtwarza j edną z głównych ról. 
Za swoją działalność artystyczną i pracę spo
łeczną otrzymał Odznakę Zasłużonego Działa

cza Kultury. 
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Eugene Ionesco 

LEKCJA 

SZALENSTWO WE DWOJE 

Reż . Abdellah Drissi 
Scen. Ryszard Strzembała 

Adolf Rudnicki 

NIEKOCHANA 

Reż. Michał Rosiński 
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