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Siła teatru polega na tym, że przestał on uda
wać pewnego rodzaju naturalność, teatr nie 
wstydzi się już swojej sztuczności ... Z musu 
oczywiście. Sprawił to film i TV. Jest arcy
sztuczny i w tym jego siła, jego jedyność. Są 
sprawy i rzeczy, które można ukazać tylko po
przez teatr. Poezja przez swoją ezoteryczność 
temu nie sprosta, proza rozwodni w deszczu 
słów, a film jest zbyt dosłowny. Jeżeli mógł
bym jakąś sytuację czy sprawę zobrazować 
w innym gatunku, to nie napisałbym rzeczy na 
scenę, więc jeżeli mi przyjdzie go głowy coś 
takiego co wymaga przedstawienia sztucznego, 
teatralności, to wtedy siada1m do maszyny i wy
stukuję „akt pierwszy". M·oje sztuki są mode
lami sytuacji czy problemu. Tak, to modele. 
Skrót bez obudowy historycznej, obyczajowej 
czy psychologicznej. Światy wymyślone, rzeczy 
dziejące się nigdzie i wszędzie, fantomy, baś
nie ucieleśnione przez aktor·ów, światła, scenę ... 



Taka sztuka-model upraszcza, ale zarazem po
szerza, bo metaforyzuje. Można to nazwać ana
lizą zjawiska przez syntezę. Tego potrafi doko
nać tylko teatr ... A, że niektóre moje rzeczy 
sceniczne można nazwać okrutnymi? No 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 powietrzu, nosimy to 
w sobie, nie potrzeba nawet być szczególnie 
uczulonym medium ... 

Spokrewniony jestem właśnie z tymi pisarzami, 
których przemoc interesuje równie silnie jak 
mnie. To fascynacja i odraza, zapatrzenie i lęk, 
wiwsekcja i prześmiewanie, nadzieja i rozpacz ... 
Tacy pisarze bywali zawsze, to nie jest wykwit 
naszych czasów, można powiedzieć, że pewne 
sprawy się nasiliły, spotęgowały, ale one za
wsze były 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 mno
żyć. ( ... ) 

... W czasach środków masowego przekazu teatr 
publicystyczny jest czymś dwuznacznym, a dla 
mnie osobiście - czymś bez sensu. Nie było 
tak w czasach Szekspira, teatr był wtedy gaze
tą, radiem, filmem i TV. Ale dzisiaj.„ Rozu
miem jeszcze politycznych ekstremistów na Za
chodzie, którzy używają teatru jako trybuny 
politycznej, oni po prostu nie mają dostępu do 
środków masowego przekazu. Ale też wietrzę 
w tym szwindel. Bo czy teatr przekona do 
określonej postawy politycznej? Gdzie tam, le-



piej to na pewno zrobią ulotki czy rozne małe 
pisemka. Te wszystkie awangardowe trupy te
atralne na Zachodzie, które bawią się w teatr 
polityczny, to dla mnie grupy zabaw; można się 
bawić w teatr tak jak w Zen, pop-music, LSD 
czy seks... Ale natchnieni przywódcy tych ze
społów teatralnych za boga nie chĆą przyznać 
się do zabawy, skądże!, powołanie, przepra
szam, Powołanie z dużej litery z ust im nie 
schodzi. Rany Boskie, gdyby tak zostali dyrek
torami teatrów zawodowych!... 

Fragment wywiadu 
przeprowadzonego z I. Iredyńskim 

przez A. Wróblewskiego 
(„Teatr" 1971 . nr 10) 
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JIRKADIA 
1>0BRZE 

SKROJONA 
Jarosław Szymkiewicz 

Czego szuka teatr podejmujący realizację tej 
sztuki? Zafrapowało kogoś zawarte w niej prze
słanie? Szyderstwo z marzeń o Arkadii szczę
śliwej, czy też odsłonięcie mechanizmu naro
dzin przemocy w zamkniętej zbiorowości, która 
powstała i zamknęła się najzupełniej dobrowol
nie dla zespołowego stanu szczęśliwości? Czy 
może tylko dlatego, że jest to po prostu sztuka 
świetnie pomyślana i napisana, „dobrze skrojo
na", jakby się kiedyś powiedziało, chociaż to 
kiedyś odnosiło się do sztuk rozgrywających się 
w salonach, w kręgach znudzonej burżuazji, 
która starała się rozproszyć nudę swojej stabili
zacji pozamałżeńskimi rozrywkami seksualny
mi? Ileż to perfumowanej wody musiało po
płynąć w teatrze, by na miano dobrze skrojonej 
zasłużyć mogła sztuka odnosząca się co naj
mniej do niewielkiej apokalipsy. 
Iredyński umarł przed paru miesiącami w wie
ku 46 lat. Jako poeta liryczny zadebiutował 





w Krakowie mając lat 16; wydał trzy tomy po ... 
etyckie, kilka powieści i tomów opowiadań, pi
sał teksty piosenek, słuchowiska radiowe, sce
nariusze dla filmu i pozostawił blisko dwadzieś
cia sztuk teatralnych, grywanych nie tylko 
w Polsce i nie tylko w Europie. Stopniowo od
chodzi od innych gatunków literackich na rzecz 
dramatu (choć wiersze pisywał do ostatnich 
miesięcy swojego życia, najczęściej do szuflady) 
i jego obecność w repertuarze teatralnym stała 
się jakby oczywistością. Wiedzieliśmy czego się 
po nim spodziewać, a przecież każda jego nowa 
sztuka, każda prapremiera budziła emocje, ja
kie niewielu tylko dramatopisarzy umiało wy
wołać u współczesnych . Miał swoje teatry, 
swoich reżyserów, aktorzy w jego tekstach znaj
dowali dla siebie materiał efektowny, bogaty, 
wiarygodny, mimo całej laboratoryjności sytu
acji dramatycznych, jakie konstruował we 
wszystkich niemal swoich utworach, w dodatku 
ciągle w tym samym celu. 
Wyznał kiedyś Andrzejowi Wróblewskiemu 
(„Teatr 1971, nr 10): „piszę ciągle jedną i tę sa
mą sztukę" i zdanie to pozostało prawdziwe do 
końca, przez blisko piętnaście lat. Jest to sztuka 
o przemocy i jej narodzinach, o mechanizmach, 
jakie ją wywołują i prawach, którymi się rzą
dzi. Był ogarnięty obsesją zagrożenia człowie
czeństwa, ciągłego kurczenia się obszaru wol
ności ludzkiej, obsesją nieustannego terroru, 
któremu poddany jest człowiek współczesny, 
terroru w różnych postaciach, po dziesiątkami 
masek, z reguły tym bardziej okrutnego, im 
więcej pytań ośmiela się zadawać człowiek. Im 
mocniej chciałby wziąć swój los w swoje ręce, 
jak to było w „Żegnaj J udaszu". 
Swoje pierwsze sztuki Iredyński zlekceważył 
kiedyś jako „psychologiczne obyczajówki". Do-



piero od „Zejścia do piekła" i „Jasełek-moder
ne" zaczął budować sytuacje dramatyczne 
świata zamkniętego, swoje mikrospołeczności, 
które poddawał okrutnym, pełnym goryczy i pe
symizmu doświadczeniom. Ale przecież nie za
pomniał tych pierwszych wprawek (pisanych 
ręką 20-letniego chłopca). Jego bohaterowie 
wywodzą się z otaczającego nas świata, nie 
z papierowego laboratorium, z naszego obycza
ju, widzianego przez pisarza z niesłychaną prze
nikliwością, z naszego języka, tyle, Że bogat
szego znacznie niż język potoczny, konstruowa
nego przez poetę obdarzonego wyobraźnią i słu
chem, przesyconego emocją i sarkazmem. Ten 
dialog jest jak „cichutko pracujący motor we 
mnie w środku napędzany dobrą mieszanką" -
żeby zacytować interesującą nas tutaj sztukę. 
Ten dialog i umiejętność dramatycznego zde
rzenia kilkorga ludzi dają teatralną nośność 
przesłaniom Iredyńskiego. Dlatego tych sztuk 
słuchamy znacznie uważniej niż innych. Kiedyś 
określenie „dobrze skrojona" nabrało znaczenia 
nieco lekceważącego; krojenie ograniczało, do
tyczyło również ambicji artystycznie poznaw
czych. Ale tu mamy do czynienia z innym za
kresem doświadczeń. Czy sztuki Iredyńskiego, 
dlatego, że dobrze napisane, tym samym są 
mniej prawdziwe? 
Gromada ludzi, porwana efektownie głoszoną 
ideą, odwraca się od cywilizacji i zna.iduje sobie 
Arkadię, dolinę izolowaną od reszty świata, 

gdzie natura i wspólna praca dla wspólnego do
bra oraz prostota i szczerość w stosunkach wza
jemnych zapewni im harmonię i szczęście. Ale 
w miarę rozwoju ta wspólnota wymaga organi
zacji, idea nieustannego przypominania 
w potoku spraw drobnych i pospolitych, przy
wódca duchowy - charyzmy bez skazy, po tro-



sze odnawianej od okazji do okazji, żeby nie 
przygasła. Spełnienie tych wszystkich, oczywi
stych przecież i nie budzących zastrzeżeń wa
runków wymaga pewnej techniki. Charyzma 
jest sprawą niezmiernie delikatną, potrzebuje 
pieczołowitej ochrony i pewnej tajemnicy. 
Pierwszy krok w kierunku podziału na wtajem
niczonych, niewtajemniczonych i wtajemniczo
nych niepotrzebnie, czyli pojawienie się lęku 
przed demistyfikacją, jest krokiem w kierunku 
zagrożenia; powstania poczucia zagrożenia 
u jednych, rzeczywistego zagrożenia dla innych. 
Pierwszy krok w kierunku organizacji prowa
dzi do przymusu. Arkadia wyżej zorganizowana 
staje się społecznością zamkniętą dla jej włas
nego dobra. Staje się więzieniem. Teoretyk, 
który ją wymyślił, uzasadnił i pchnął na tory 
organizacji, przeszkadza swoimi wątpliwościa
mi; idol, który swoją pasją i natchnieniem przy
wiódł tu całą gromadę, powinien stać się sym
bolem; jako człowiek żywy, pełen słabości 
i pragnień, zmęczony i pozbawiony siły przeko
nywania wprowadza dysonans w monolityczną 
jedność całej społeczności . Teraz, w wyższym 
stadium rozwojowym, potrzebny jest po prostu 
praktyk. A kiedy jest potrzebny - znajdzie się, 
jak to doskonale wiemy ze szkoły. 
Oczywiście, znamy ten model do znudzenia. 
Z literatury, która miele go od dziesięcioleci, 
z historii również Historia bywa może nauczy
cielką jakichś maniakalnych indywiduów, ale 
dla zbiorowości stanowi ty1ko siłę, cóż z tego, 
że znaną. Mimo, że wszystkie Arkadie jak do
tąd, przekształcały się w kolonie karne, mit 
zbiorowego szczęścia ciągle żyje. I próby trwa
ją. Bowiem zawsze ktoś żywi nadzieję, że zrobi 
to lepiej, mądrzej, łagodniej niż jego poprzed
nicy. W pięknym eseju „Utopia i falanstery" 



(„Dialog" 1973 nr 12) Janusz Trybusiewicz 
przypomniał, że Utopia była wyspą sztuczną, 
oddzieloną od lądu kanałem, wykopanym na 
rozkaz króla Utopusa. I skomentował to spo
strzeżenie: „Nie chodzi tylko o obronność. Wy
kopanie kanału ma sens symbol.icz~y: .to odrz.u
cenie rzeczywistego świata, odc1ęc1e się od me
go i rozpoczęcie wszystkiego od nowa - z ro
zumu. W świecie rzeczywistym, pełnym sprzecz
ności, nędzy i chaosu, szczęście ludzkie jest 
sprawą przypadku; arkadyjski rozum wyklucza 
wszelką przypadkowość. 
Iredyński obsesyjnie szukał źródeł przemocy: 
w naturze ludzkiej, w mechanizmach społecz
nych. Budował swoje sztuczne światy i umiesz
czał w nich żywych współczesnych łudzi, żeby 
zobaczyć co zrobią, robili zawsze to samo, cho
ciaż na małą skalę, w teatrze, z którego wycho
dzimy trochę zaniepokojeni, ale i z ulgą, że 
Arkadia funkcjonowała zbyt sprawnie, była 
zbyt dobrze zrobiona, żeby nas przerazić. Na
uczyć czegoś. Żeby mogła być prawdą. 
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