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IRENEUSZ IREDYŃSKI 
Urodził się 4 czerwca 1939 roku w Stanisławowie. 

Po wojnie przebywał w Bochni, potem w Krako

wie, gdzie w 1957 r. ukoi1czył gimnazjum. Od 1958 

mieszka w Warszawie. 

Debiutował jako poeta w 1955 na łamach krakow

skiego „Dziennika Polskiego". Również bardzo wcze

śnie zaczął pisać utwory prozatorskie. 

Wydał tomy poetyckie: „Wszystko jest obok"(l959), 

„Moment bitwy" (1961), „Muzyka konkretna" (1971) 

i powieści: (pod pseudonimem Umbero Pesco po

wieść sensacyjrni) „Ryba płynie za mordercą"(l959), 

„Dz!eń oszusta" (1962), „Człowiek epoki" (1971), 

., Ukryty w słońcu" (1973), „Manipulacja" (1975) 

,raz zbiór opowiadar1: „Związki uczuciowe" (1970). 

.Jest autorem scenariuszy filmowych , widowisk te

lewizyjnych, słuchowisk radiowych zebranych w to

mie „Glosy" (1974). 

Utwory teatralne: „Męczer1stwo z przymiarką", „Os

btni cdcinek drogi", „Zejście do piekła", „Jasełka

n1oderne", „Dobroczyńca", „Żegnaj Judaszu", „Sa

ma Słodycz", „Trzecia pierś", „Maria", „Czysta mi

łość", „Łagodna piosenka", „Ołtarz wzniesiony so

bie", „Terroryści". 

„.MOJE SZTUKI SĄ MODELAMI SYTUACJI CZY 

problemu ... Tak, to modele. Skrót bez obudowy hi

storycznej, obyczajowej czy psychologicznej. Swiaty 

wymyślone, rzeczy dziejące się nigdzie i wszędzie, 

fantomy, baśnie ucieleśnione przez aktorów, świa

tła, scenę„. Taka sztuka-model upraszcza, ale zara

zem poszerza, bo metaforyzuje. Można to nazwać 

analizą zjawiska przez syntezę. Tego potrafi doko

nać tylko teatr ... A że niektóre moje rzeczy sceni

czne można nazwać okrutnymi? No cóż„. Przecież 

ja piszę ciągle jedną i tę samą sztukę. Warianty 

jednego dramatu. Wszystkie moje sztuki są o prze

mccy, takiej czy innej, ale o przemocy. To wisi 

w powietrzu, nosimy to w sobie, nie potrzeba nawet 

być szczególnie uczulonym. Spokrewniony jestem 

właśnie z tymi pisarzami, których przemoc intere

suje silnie jak mnie. To fascynacja i odraza, zapa

trzenie i lęk, wiwisekcja i prześmiewanie, nadzieja 

i rozpacz.„ 

Ireneusz Iredyński 

„Piszę ciągle jedną i tę samą sztukę". 

„Teatr" 1971 Nr 10. 



ISTNIEJE BOGATA LITERATURA NA TEMAT 

Judasza. Bohater jest frapujący, głównie ze wzglę

du na niejasność motywów, jakie kierowały jego 

historycznym postępkiem, na ogół nikt z piszących 

nie chce uznać, by „trzydzieści srebrników" było 

argumentem wystarczającym ... „Zegr:aj Judaszu" Ire

neusza Iredyńskiego nie jest dramatem historycz

nym. Jest raczej poetyck<1 wizją na taki temat: że 

Judaszowi, gdyby pojawił się dzisiaj, także nie po

zwolono by, choćby chciał, uczciwie dokonać żywo

ta. Załóżmy zatem, że istnieje taki uczciwy czło

·wiek, jest w jakimś kraju jednym z dwunastu przy

wódców ruchu wyzwoletl.czego. Wpadl kiedyś w rę

ce policji, przypadkowo, nic o nim nie wiedzieli pe

wnego, więc nie wydał pomimo tortur. Ale uwol

niony, utracił zaufanie szefa i komilitonów. Sądzą, 

że jednak musiał wydać. Więc zamierzają poddać 

go wyszukanej torturze - aby ocalić ruch, aby 

uchronić się przed policją. Do tortur jednak nie 

dochodzi a Judasz wpada ponownie w ręce policji, 

która ma teraz przeciw niemu więcej poszlak i za

mierza skłonić go do zeznań przy pomocy tej samej 

wymyślnej tortury, do jakieji gotowali się przed 

chwilą jego komilitoni ... Za pierwszym razem Judasz 

nie zdradził; może także dlatego, żeby przeciwsta

wić się fatalizmowi swego imienia, domyślnie: lo

su; inaczej mówiąc: aby zakwestionować pewien ar

chetyp kulturalny związany ze sprawą zdrady. Oka

zuje się jednak, że był to heroizm daremny. Nie 

wierzą w taką prawdę swoi, drwić będzie z niej po

licja. I Judasz wreszcie uzna, że nie warto sprze

ciwiać się archetypicznym konwencjom literackim: 

trzeba zdradzić; powiesić się, jak należy, jak tego 

każdy od niego ma prawo oczekiwać. Uczciwość 

i bohaterstwo Judasza zostały wystawione na naj

wyższą próbę, której nie podołał, gdy zarówno swoi 

jak i policja dobrali się do niego przy pomocy spe

cjalnej lecz tej samej tortury. 

Z. Greń, „Jeden Judasz" ... 

„Życie Litero,ckie" 1971 
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BOHDAN GIERSZANIN 

Jest wychowankiem Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1957 r. 
Pierwszą pracę aktorską podjął w Teatrze imienia 
A. Fredry w Gnieźnie, gdzie zagrał szereg znaczą
cych ról, m . in. Alfreda w „Mężu i żonie" Fredry, 
Rodryga w „Cydzie" Corneille 'a, Almavivę w „We
selu Figara" Beaumarchais, Piorunowicza w „Klu
bie kawalerów" Bałuckiego. 

Z początkiem sezonu 1959/60 przeniósł się do Pań
stwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. 
Pracował tu blisko 20 lat, pełDiąc szereg funkcji 
artystycznych i społecznych. Zajmował się reżyse

rią na scenach zawodowych, animacją amatorskie
go ruchu teatralnego, a od września 1975 do grud
nia 1976 roku piastował stanowisko dyrektora i kie
rownika artystycznego Teatru Polskiego. Przede 
wszystkim był jednak aktorem. W czasie wielolet
niego pobytu Bohdana Gierszanina w Szczecinie 
powstało kilkadziesiąt jego rol dramatycznych i ko
mediowych, z których najważniejsze to: Janusz w 
„Panu Jowialskim" i Wacław w „Zemście" Fredry, 
Benvolio w „Romeo i Julii" Szekspira, Ziemlanika 
w „Rewizorze" Gogola, Paweł w „Pierwszym dniu 
wolności" Kruczkowskiego, Strzelec Ogórczyk w 
„Brzegu" Liskowackiego, N aryszkin w „Hotelu As
toria" Sztejna, Jelisiatow w „Lubow Jarowaja" 



Trieniewa, Staszek i Gospodarz w „Weselu" Wys
piańskiego, Inkwizytor w „Swiętej Joannie" Shawa, 
Carl Shmitt w „10 paradoksach prokuratora Kemp
nera" Grudy. 

Do Elbląga przyjechał w 1978 roku. Pracę na de
skach Teatru Dramatycznego rozpoczął rolą Bukary 
w „Przedstawieniu HAMLETA we wsi Głucha Dol
na" Bresana i natychmiast został zauważony : „Ro
lę Bukary wypełnił swoją indywidualnością, swym 
wytrawnym aktorstwem Bohdan Gierszanin, grając 
tę postać „spod ciemnej gwiazdy" nie jako przeciw 
warunkom (wzbudzające sympatię i zaufanie ex 
terieur, plus - podobieństwo do Petera Ustinowa!) 
- pisał po premierze Tadeusz Rafałowski. Potem 
przyszedł pamiętny „Reportaż" i rola Dostojnego 
Gościa. Gierszanin grał tu awansowanego partyzan
ta, który osiągnął ważne w hierarchii państwowej 

stanowisko. Nie stworzył jednak twardego „człowie 

ka sukcesu", ale postać emanującą smutkiem i chwi
lami zasługującą na współczucie. W tym samym 
sezonie 1978/79 stworzył jeszcze bardzo udaną kre
ację komediową - Spodka w „Snie nocy letnie j" 
Szekspira, budząc swoją vis comica ogólną w eso
łość i wzruszenie. A potem sezon w sezon grywał 
role wiodące - rzecz charakterystyczna - prze
ważnie dyrektorów, profesorów, prominentów, w 
ogóle postacie o przywódczym charakterze. Te role 
mamy jeszcze wszyscy w pamięci , nie będziemy ich 
więc po kolei wyliczać . Odnotujmy tylko najwięk
sze osiągnięcia aktorskie Gierszanina: wzruszaJącą , 

szczególnie w scenie śmierci, kreację Majora Ha
wryłowicza w „Fantazym" Słowackiego oraz satra
powatego Horodniczego w niedawnym „Rewizorze" 
Gogola. Ponadto wyreżyserowa ł na Małe j Scenie 
„Czapę" Krasińskiego i „Co u pana słychać?" Ką

kolewskiego. 

Bohdan Gie rszanin 
Judaszu" - obchodzi 
cia pracy artystycznej. 

reżyser spektaklu „Zegnaj 
tym roku jubileusz 25-le-


