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IRENEUSZ IREDYŃSKll 

Urodzony 4 VI 1939 w Stanisławo

wie. Od 1945 roku w Krakowie. De
biutował w 1956 roku na łamach 

prasy literackiej jako poeta. Od 
1959 roku w Warszawie. Poeta, pro
zaik, autor sztuk scenicznych i sce
nariuszy filmowych. Wydał m.in. 
„Wszystko jest obok" - poez1e 
(1959), „Moment bitwy" - poezje 
(1961), „Dzień oszusta" - powieść 

(1962), „Związki uczuciowe" - opo
wiadania (1970), „Dzień oszusta" i 
„Ukryty w słońcu" - proza (1973), 
„Głosy" - słuchowiska radiowe 
(1974), „Manipulacja" (1975). Sztu
ki: „Jasełka Moderne", „Zegnaj Ju
daszu", „Sama słodycz", „Trzecia 
pierś" - drukowane w „Dialogu'', 
a następnie wydane w tomie „Sy
tuacje teatralne", „Łagodna piosen
ka" (druk. w „Dialogu", 1975). 
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„Siła teatru polega na tym, że prze
stał on udawać pewnego rodzaju 
naturalność, teatr nie wstydzi się 

już swej sztuczności... 

Z musu oczywIBc1e. Sprawił to 
film i TV. Jest arcysztuczny i na 
tym polega 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 w innym gatun
ku, to nie napisałbym rzeczy na 
scenę, więc jeżeli mi przyjdzie do 
głowy coś takiego, co wymaga 
przedstawienia sztucznego, teatral
ności, to wtedy siadam do maszyny 
i wystukuję „akt pierwszy". Moje 
sztuki są modelami sytuacji czy 
problemu ... 

Tak, to modele. Skrót bez obudo
wy historycznej ,obyczajowej, czy 
psychologicznej. Światy wymyślone, 
rzeczy dziejące się nigdzie i wszę
dzie, fantomy, baśnie, ucieleśnione 
przez aktorów, światła, scenę ... 
~ Okrutne baśnie. 
- O tym za chwilę. Taka sztuka -
model upraszcza ale zarazem po
szerza, bo metaforyzuje. Można to 
nazwać analizą zjawiska przez syn
tezę. 

Tego potrafi dokonać tylko teatr ... 
A, że niektóre moje rzeczy scenicz
ne można nazwać okrutnymi? No 
cóż ... Przecież ja piszę ciągle jedną 
i tę samą sztukę. Warianty jednego 
dramatu . 

Wszystkie moje sztuki są o przemo
cy, takiej czy innej, ale o przemo
cy. To wisi w powietrzu, nosimy to 
w sobie, nie potrzeba być nawet 

szczególnie uczulonym medium, Py
tałeś o pokrewieństwa ... 

Spokrewniony jestem właśnie z ty
mi pisarzami, których przemoc in
teresuje równie silnie jak mnie. To 
fascynacja i odraza, zapatrzenie i lęk, 
wiwisekcja i prześmiewanie, nadzie
ja i rozpacz ... " 

„Piszę ciągle jedną i tę samą 

sztukę" 

Tozmowa A. WTóblewskiego z 
ITeneuszem ITedyńskim 
TEATR 1971 nT 10 s. 6-8 

„Jest rzeczą interesującą, że Iredyń
ski opublikował swą sztukę w roku 
1965, a więc w samym środku se
zonu, w którym rozwój teatru wy
znaczała twórczość Grotowskiego 
czy Living Theatre; kiedy teatral
ne „dzianie się" i „pisanie na sce
nie" uznane było za drogę prowadzą
cą ku przyszłości teatru, a autorstwo 
przedstawienia przypisywano wy
łącznie reżyserowi, obywającemu się 
bez dramatu pisanego. 

W tym czasie Różewicz potwierdzał 
swoimi utworami rozpad form i 
teatru i dramatu. A Iredyński napi
sał sztukę zamkniętą, konstrukcyjnie 
hermetyczną, z góry ograniczającą 

znaczniejsze interwencje insceniza
torskie pod groźbą zniszczenia sa
mej materii utworu, nie pozostawia
jącą miejsca na „pomysły" reżyser
skie. Jakby na przekór modzie" . 

A . WT6blewski „NiewieTny 
czy zniewolony?" 
TEATR 1971 nT 14 s 14 



Prapremiera światowa „Żegnaj Ju
daszu" odbyła się w Schauspielhaus 
w Ziirichu (Szwajcaria) w roku 
1968. Następnie sztuka ta wystawio
na została w Baden-Baden (RFN) w 
1969 roku, a w 1971 w Berlinie Za
chodnim. Prapremierą polską był 

spektakl Konrada Swinarskiego (re
żyseria i scenografia) w Teatrze Ka
meralnym w Krakowie (14.111.1971). 
Następna inscenizacja dramatu od
była się w Teatrze im. Stefana Ja
racza w Olsztynie w reżyserii An
drzeja Przybylskiego i scenografii 
Józefa Zboromirskiego (15.1.72), a 
wkrótce potem w Teatrze Ziemi 
Opolskiej w Opolu (reż. M. Waw
rzyniak, scen. Z. Karnecki, premie
ra 18.111.1972). Dwie następne in
scenizacje „Żegnaj Judaszu" znów 
odbyły się za granicą - w 1973 w 
Getyndze (RFN), a ostatni w Nor
folk, w Wirginii (USA) w roku 
1974. 
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