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·z Ireneuszem Iredyńskim 

rozmawia 

Krystyna Nastulanka 

K. N.: -Ostatnio w Pana twórczości zaczyna wyraznie dominować dromat. 

I. I.: Mam takie okresy, kiedy chętn i e pisuję prozę, słuchowiska lub dra
maty. 

K. N.: Z czegoś to jednak chyba wynika? 

I. ł.: Prawdopodobnie, musiałbym się jednak skonsultować z psychoanality
kiem. 'D'la mnie samego jest to tajemnica. 

K:. N.: Moźe dramat lepiej służy śledzeniu mechanizmów rządzących świa
tem? 

I. I.: U mnie tak nie jest. Bo moje widzenie świata pozostaje takie samo 
w prozie, słuchowiskach i dramacie. I nie sądzę, aby w ogóle widzenie 
świata zmieniało się w zależności od gatunku. 

K. N.: la też. Miałam na myśli nośność pewnych form. 

I. I.: Są tematy, dla których forma narzuca się sama przez się. Ale jeszcze 
raz powtarzam, że okresy pisania prozy czy dramatu są dla mnie niewytłu
maczalne. Oczywiście, mógłbym tu wygłaszać gładkie zdania o pożytkach 
plodozmianu, ale przyzna mi Pani rację, że dobrze zrobię, jeśli się od tego 
powstrzymam. Inni potrafią mówić na ten temat o wiele lepiej ode mnie. 

K. N.: A co Pana najbardziej pociąga w teatrze? 

I. I.: To, że moje postacie ze słów przemieniają się w żywych ludzi, że moje 
wyobrażenia przemieniają się w spektakl. 

K. N.: Czy jest to zawsze ten sam spektakl. który Pan widział pisząc sztukę? 

I.I.: Oczywiście, że nie. Nawet w przypadku najwspanialszego przedstawie
nia. Gdyż nie ma dwóch jednakowych osobowości, reżyser jest inny od au
tora. A poza tym w teatrze jest wiele czynników takich, j ak aktorzy, publicz
ność , scenografi a , a przede wszystki m czas histo ryczn y, w którym odbywa 
się przedstawieni e, któ re nieraz całkowicie odmie niają wi zję autorską. 

K. N.: Ma Pan już takie doświadczenie, żeby czas w sposób istotnie zna
czący zmieniał tekst, modelował wymowę Pana utwow? 

I. I.: Właśnie niedawno obejrzałem na Scenie Kameralnej ZEGNAJ, JUDA-



SZU. Czas, w którym ta sztuka jest grana, sprawił, że zyskała ona nowe 
odniesienia. Oglądanie dawniejszych sztuk po latach niesie zawsze ze sobą 
element niespodzianki, niekiedy pasjonującej. A rozczarowania w związku ze 
wznowieniem? Owszem, zdarzały mi się . 

K. N. : Wiele prapremier Pana sztuk reżyserował Jan Bratkowski. Chyba to 
nie przypadek? 

I. I.: To nie przypadek. Mamy podobny sposób widzenia świata. Począwszy 
od debiutanckiej sztuki MĘCZENSTWO Z PRZYMIARKĄ popri:ez SAMĄ 
SŁODYCZ, ŻEGNAJ, JUDASZU, OŁTARZ WZNIESIONY SOBIE i teraz -
TERRORYSTÓW, Jaś Bratkowski był zawsze wierny wobec mnie jako autora, 
wnosząc przy tym swoją teatralną wizyjność i uzupełn i ając moje sztuki 
czasem zaskakującymi odkryciami psychologicznymi. Niekiedy potrafił mnie 
pięknie zaskoczyć, np. w OŁTARZU WZNIESIONYM SOBIE, gdzie precyzyj
ną reżyserię jego uzupełniła znakomita inscenizacja. Sztuka ta była bardzo 
uboga w didaskalia, cała praca twórcza nad inscen i zacją to zasługa 
reżysera. 

K. N.: Czy zgodziłby się pan, gdybym nazwała Pana dramaty próbami 
ujawniania pewnych mechanizmów społecznych, psychologicznych w grun
cie rzeczy w kategoriach ponadczasowych? 

I. I.: W większości sztuk - tak. 

K. N. : Pasja, z jaką Pan tropi i obnaża wszelkie zło w całym swoim pisar
stwie, pozwala przypuszczać, że wiąże się to z przekonaniem o misji sztuki . 
Czy jest to misja poznawcza czy terapeutyczna? 

I. I. : Czasami poznanie może być terapią, co jest stosowane w terapii 
psychiatrycznej. Ale gdy chodzi o dzieło sztuki wydaje mi się to zawęże 
niem „. A poza tym, nie wierzę w misję sztuki. Chyba że chodzi o przeżycie 
estetyczne. 

K. N.: Rozumiem, że protestuje Pan przeciwko instrumentalnemu trakto
waniu sztuki? 

I. \.: Tak, jestem bardzo uczulony na instrumentalne traktowanie sztuki, 
gdyi jest ono z natury rzeczy przeciw kaidemu utworowi. 

K. N. : Dwie Pana ostatnie sztuki to OŁTARZ WZNIESIONY SOBIE i TER
RORY$CI. Co je łączy - temat polityczny? 

I. I. : Myślę, ie nie tylko. Akcja OŁTARZA dzieje się w Polsce końca lat 
siedemdziesiątych, TERRORYSTÓW - gdzieś w Ameryce Srodkowej, współ
cześnie. I oczywiście w obu sztukach polityka gra ważną ro l: ę, ale zgodzi się 
Pani ze mną, ie nie najważniejszą, jest po prostu sygnałem wywoławczym. 
Ważne jest, co się dzieje z człowiekiem potem. Gdy siły społeczne wynoszą 
go lub upodlają, dają mu możność decydowania o cudzym l,osie, czyniąc 
go bezwolnym wobec własnego . Kiedyś w wywiadzie przeprowadzonym ze 
riną przez Andrzeja Wróblewskiego powiedziałem, że wszystkie moje sztuki 

teatralne traktują o przemocy, dało to sposobność co leniwszym recenzen
tom do niewypracowywania własnego zdania. Cytując moje słowa „mieli 
sprawę z głowy". Otóż chciałbym powiedz i eć, że zdanie to podtrzymuję, 
lecz zwracam uwagę leniuszkom, że przemoc ta ma najróżnorodniejsze 
wcielenia. I tu powracam do obu sztuk. OŁTARZ to w moim rozumieniu 
sztuka o przemocy zewnętrznej, natomiast TERRORY$C/ - o przemocy, 
która tkwi w człowieku, zaszczepiona tam z przyczyn najbardziej humanitar
nych, o przemocy, która jest bestią wyżerającą mózg i serce swojego pana. 
Ludzie uwikłani - oto, co łączy te dwie sztuki. 

K. N.: Czyżby więc przemoc towarzyszyła każdemu ludzkiemu działaniu? 

I. I.: Tak. I tylko od ludzi zależy, czy można ją stłumić, przekształcić na 
twórczą, wysublimować lub w ogóle - w niektórych wypadkach zrezygno
wać. Brak przemocy w przyszłych dziejach ludzkości wydaje mi się utopią . 

K. N.: A czego oczekuje Pan po premierze TERRORYSTÓW? 

I. I.: Satysfakcji każdego widza z pójścia do teatru, refleksji na miarę jego 
możliwości i na koniec wyznam Pani całkiem nieszczerze, iż chciałbym, aby 
mi się to przedstawienie bardzo podobało. 

K. N.: Bohaterka TERRORYSTÓW, dziennikarka, pyta przywódcę - Numer 
Jeden - co sądzi o następującym cytacie z Bertranda Russella: „Bez mo
ralności obywatelskiej społeczeństwa ginq, bez moralności osobistej nie sq 
warte przetrwania". Co by Pan odpowiedział, gdybym zadała Panu na za
kończenie takie pytanie? 

I. I.: To samo, co Numer Jeden. 



W naszym świecie moralność (gwałcona wprawdzie przez wszystko, co 
silne, ale uznawana powszechnie), w naszym świecie moralność wiązała 
człowieka z człowiekiem. W ich świecie więź przechodzi od człowieka do 
człowieka poprzez zbiorowo· ć. W naszym świecie obowiązywała wierność 

w przyjaźni, po prostu . U nich obowiązuje ona o ile i jak długo spojona 
jest wspólną_ pracą dla zbiorowości. U nas obowiązywało po prostu: prze
strzeganie powierzonej tajemnicy. U nich obowiązuje ono o tyle, o ile 
tajemnica ta jest tajemnicą zbiorowości. U nas obowiązywała: pomoc prze
śladowanemu. U nich jest ona przestępstwem! 

Witold Kula Gusła 
„Rozwa żania o his torii", PWN 1958 

Historia nie zna innej wielkości człowieka jak tylko ta, która wywalczana 
była w walce z innymi ludźmi. W walce z ich siłą fizyczną, marnością mo
ralną, nędzą umysłową. Nie ma wielkości człowieka, jak tylko w walce 
o wolność! 

Co umożliwi osiągnięcie wielkości człowiekowi wolnemu~ I 

Witold Kula Gusła 
„Rozwa.iania o historii", PWN 1958 
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IRENEUSZ IREDYŃSKI urodził się 4 czerwca 1939 
roku w Stanisławowie. W lataoh 1945-1952 mieszkał w 

Bochni, potem, do 1958 11oku, w Krakowie, a następni-e 

przeniósł się do Wa1rszawy, gdzie przebywa do tej po
ry. Za·debiutował wierszem mając lat szesnaście. Poe
ta, prozaik, dramaturg, autor słuchowis-k i scenariuszy 
filmowych. Jego utwory przetłumaczono na kilkanaście 
języków. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pi
sany polskich . 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE 

Wszystko jest obok, 1959 - wiersze 
Moment bitwy, 1961 - wiersze 
Dzień oszusta, 1962 - powieść 

Ukryty w słońcu, 1963 - powieść 

Człowiek epoki, 1971 - powieść 

Muzyka konkretna, 1971 - wiersze 
Glosy, 1973 - zbiór słuchowisk 
Manipulacja, 1974 - powieść 

Sytuacje teatralne, 1974 - wybrane utwory scen.iczne 
Skqd ta wrażliwość, 1979 - zbiór słuchowisk 

SZTUKI TEATRALNE 

Męczeństwo 1. przymiarką, 1960 
Ostatni odcinek drogi, 1962 
Jasełka-moderne, 1962 
Zejście do piekła, 1964 
legnaj, Judaszu, 1965 
Dobroczyńca, 1967 
Sama słodycz, 1971 
Trzecia pierś, 1972 
Maria. Czysta miłość. 1974 
Narkomani, 1976 
Dacza, 1979 
Ołtarz wzniesiony sobie, 1981 
Terroryści, 1982 



Lawrence Ferlinghetti 

POWSTAŃCZY MEKSYK 

Na wyschłej wypalonej pustyni 
gdzie słońce jest bogiem a bóg pożera życie 

wielki bóg słońce zstępuje w dól 
i rozkleja wielkie czerwone plakaty 

na ceglanych murach 
potem zapada 

za horyzont 
,,rozbłyskując żarem pieca" 

a pożółkłe plakaty 
lecą w ciemność 

zostawiając tylko cienie na dowód 
że minęła kolejna rewolucja 

Przełożyła Tereso T ruszkowsko 

„ 



Swiat, którego jesteśmy synami, świat, który stworzył naukę, którą kocha
my - stworzył jednocześnie nie tylko zło jako regułę współżycia ludzkiego, 
lecz również i legalizację tego zła w doktrynie, ideologii, bai, jakie często 
w samej owej nauce. 

Witold Kulo Gusła 
„Rozważonio o historii" , PWN 1958 
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