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PISZĘ CIĄGLE JEDNĄ 

I TĘ SAMĄ SZTUKĘ„. 

Nieraz nie wystawiano moich sztuk, bo ktoś z ga
tunku tych, co powiadają „jest decyzja", i nigdy, 
bestia, nie powie czyja i dlaczego, taki, rozumiesz, 
który we wszystkim co nie jest ulizane wietrzył 

m;obiste zagrożenie, wyrokował, że moje sztuki są 
„za ostre". Oczywiście nie używał jakiejś racjonal
nej argumentacji, ale posługiwał się magicznym beł
kotem, zaklinał martwymi formułkami te moje tea
tralia. A magia bywa również skuteczna w XX wie
ku, o czym cię chyba nie muszę przekonywać. („.) 
Ci którzy tak głośno krzyczą o kryz;)'sie polskiej dra
maturgii współczesnej są najczęściej odpowiedzialni 
za lansowanie miernoty na scenach. To są żelaźni 

oportuniści, którzy wokół sztuk ambitnych tworzyli 
złą atmosferę, albo je przemilczali. Woleli nie brać 
na siebie odpowiedzialności. („.) 

Siła teatru polega na tym, że przestał on udawać 
pewnego rodzaju naturalność, teatr nie wstydzi się 

już sztuczności„. Z musu oczywiście. Sprawił to film 
i TV. Jest arc~·sztucznym i w tym jego siła, jego 
jedność. Są sprawy i rzeczy, które można ukazać 
tylko przez teatr. Poezja przez swoją ezoterycznośc 
temu nie sprosta, proza rozwodni w deszczu słów, 
a film jest zb~·t dosło\\1 ny. Jeżeli mógłbym jakąś 

sytuację czy sprawę zobrazować w innym gatunku, 
to nie napisałbym rzeczy na scenę, więc jeżeli m i 
przyjdzie do głowy coś takiego co wymaga przed
stawienia sztucznego, teatralności, to wtedy siadam 
do masz~rny i wystukuję „akt pierwszy". Moje sztuki 
są modelami sytuacji czy problemu„. Tak, to mo
dele. Skrót bez obudowy historycznej, obyczajowej 
czy psychologicznej. Światy wym~'ślone, rzeczy dzie
jące się nigdzie i wszędzie, fantomy, baśnie ucieleś
nione przez aktorów, światła, scenę„. Taka sztuka
-model upraszcza, ale zarazem poszerza, bo metafo
ryzuje. Można to nazwać analizą zjawiska przez syn-

tezę. Tego potrafi dokonać tylko teatr„. A, że nie
k tóre m oje rzeczy sceniczne można nazwać okrut

ym i? No óż.. Przecież ja piszę ciągle jedną i tę 
am ą sztukę. arianty jednego dramatu. Wszystkie 

m ojt' sztuki są o przemocy, takiej czy innej, ale 
o przemOQ'. To wisi w powietrzu, nosimy to w so
bie, .nie potrzeba nawet być szczególnie uczulonym 
~edmm. Pytałeś. o pokrewieństwa„. Spokrewniony 
~ tern właśnie z tymi pisarzami, których przemo~ 
'.n teresujc równie siinie jak mnie. To fascynacja 
' odraza, zapatrzenie i lęk, wiwisekcja i prześmie
wanie, nadzieja i rozpacz.„ („.) 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 
wt~dy gazetą, radiem, filmem i TV. Ale dzisiaj„. (.:.) 
Bo cz~r teatr przekona do określonej postawy poli
tycznej'? Gdzie tam, lepiej to na pewno zrobia ulot
k i czy różne małe pisemka. Te· wszystkie aw~ngar
dowc trupy teatralne na Zachodzie. które bawią si•< 
w teatr polityczny, to dla mnie grupy zabaw; można 
się bawić w teatr tak jak w Zen, pop-music, LSD 
czy seks„. Ale natchnieni prZ;)'WÓdcy tych zespołów 
teatralnych za Boga nie chcą przyznać się do zaba
wy, skądże!, powołanie, przepraszam Powołanie z du
żej litery z ust im nie schodzi. Rany Boskie, gdyby 
tak zostali dyrektorami teatrów zawodowych!„. 

l'ragmenty rozmów Ireneusza Iredyńskiego 
z Andrzejem Wróblewskim. Teatr 1971 Nr 10 



PUŁ.4PKI IREDY -7SKIEGO 

W całym pisaTstw ie Ir neu za Iredyńskiego, a dra
maturgia za jmuje tam miejsce najważniejsze, wystę

pują dvJie równol egłe i zarazem przeciwstawne t n
deneje. Z jednej strony należy on do pisarzy 11Wją
cych wyjątkowy dar analizy psychologicznej, umie
jętność k reowania postaci, tworzenia sytuac ji dra
matycznych, pod patrywania i wykorzystywania po
tocznego języka. Z drugi j strony uwielbia kom-po
n01.oa.nie fabuł s;::;tuc nych i wymyślonych, umiesz
czania akcji swoich sztuk w miejscach zupełnie nie
określonych albo „gdzieś w Południowej Ameryce". 
Iredyński rzadko pisze sztuki całkowicie utrzymane 
w k onwencji realizmu psychologicznego („Dacza"). 
częściej ucieka w sferę czystej abstrakcji („Trzeci~ 
pi rś", „Sama słodycz" ), najczęściej łączy i miesza 
ze sobą obie tendencje („J asełka moderne", „Ołtarz 
WZ7liesiony sobie", „Terroryśc i", „Zegnaj Judaszu"). 

W gruncie rzeczy pisze on o sprawach bliskich 
i znanych, ale unika ścisłego określenia miejsca 
i czasu akcji, a n.azwiska bohaterów zastępuje pseu
donimami. Dlatego, kiedy czyta się albo ogląda jego 
utwory można dać zwieść się ich pozornym, abstrak
cyjnym i wymyślonym _kształtem nie dostrzegając 

zawartej w nich problematyki. Wydaje się, że są to 
fantastyczne i okrutne baśnie, tyrnczasem, kiedy się 
głębiej w nie zajrzy, widać problematykę współ

czesną i aktualną, widać moralne, społeczne i po1.i-
yczne zagadnienia czasu, w k tórym te utwory 
powstały. 

Inny pozór, którym równie łatwo się zwieść, to 
efektoumość jego sztuk. Ta mnogość niezwykle dra- J 
stycznych scen, te „mocne" charaktery i równie 
m-0cne słowa, albo_, wprost przeciuniie - postacie J 
życiowych nieudaczników słabeuszy i skrzywdzo
nych. Do tego liczne męskie rekwizyty i atrybuty 
kojarzące się to westernem, to z powieścią kry
minalną. 

Jednakże u;-szystk ie chwyty i sposoby wzięte z we
sternu czy powieści kry minaln j są u Iredyńskiego 
t ak potęgowane, :_e sposób ich spożytkowania prze
czy konwencjom tamtych gatunków. Autor „Z egna j 
J daszu" odchodzi dal k o od założeń lit eratury, 
w k tóre] straszy się d1 a ozrywki. Okrucieństwo 

ztuk Iredyńskiego jest aut entyczne. Zło, cynizm , 
podłość,, obojętność - - cechy społecznego współżycia 
i natury ludzkiej, k tóre wydobywa on i od różnych 
stron pokazuje, stanowią organicz ną i podstawową 

mater ię jego pisarstwa, wynika.ją jego w i ji świata. 

Te, tak efek towne szL nki, których bohaterami są 
różnego rod.zaju zamachowcy, terroryści, fana tycy, 
polic janci i złodzi je, to w istocie przyp-0wieści , gdzie 
zasadniczy temat stanowi etyka , gdzie motywem 
przewodnim pozosta je ~ a.wsze z-u;yczaj ne, przez każ
dego zadawane wciąż i. 1w rwwo pytanie: dlaczego 

tnieje zło i dlaczego lu.dzi je czynia. Oto jeszcze . . 
jeden pozór pisarstwa Iredyńskiego który trze ba 
odrzHcić , żeby je ::roznmieć . T en cały cynizm , to 
mnożenie postaci, sy tuacji i działań stanowiących 

kwintesencję pod.łofri , nikcze mności i okrucieństwa 

służy tylko jedn emu celowi, jakim jest protest prze
ciw/co ciemn ej i ponu r j stronie natury człou,~ieka . 

Mo:::na by, sądzić , że pisząc przypowieści na tenia t 
nawry lndzk iej i zawartego w niej zła, Ir edyński 

podzieli swoje postacie na „złe" i „dobr e'', i jak każ
dy moralista, da przykłady „ właściwego" i „n ie wła

ściwego" postępowania . Tyrriczasem nie m a u niego 
ani bohaterów _.,pozytywnych" ani ,nega t ywnych". 

Owszem, występują w prawie wszystkich jego 
sztukach dwa zasadnicze typy. Pierwszy z nich, to 
ok rutnyj silny i bezwzględny „Przywódca'', „Urzęd

nik", „Strażnik", drugi, to stanowiący ofiarę tam
tego, albo własnej słabo.ki „Więzień" , ,,Młodzie ni ec" 

czy „Zdrajca". Ale żade n z tych pierwszych czy 
z tych drugich nie jest u,-łaściwi.e , lepszy". I ci , 

prześladowani, · ci, co prześladują, zawsze, w osta
tecznym rozrachunku ponoszq klęskę. Złem jest 



przem oc, a le zlem je t tei sła bość:, choćby przez to , 
że pr em ocy ul ga, a zwyc ięs wa odnos:::one dla do
raź1 ych rzy ·Ci są t y Lko :::litdą . I wyci zcy i po
k onani są jednako t ·o ni ~=c-ęśLiwi , jed nakowo za m

.:. n i złem. 

W t y m po nur'!}m i pr- ra żającym świec i prozno 
by bylo sztlka ć jakiegoś zdPcydowanie określonego 
albo choćby ja.sn o wyrażo nego sądu c y tym bardz ie j 

mora lnego pouc_ nia. 
J żeli t rzeba uznać Iredyńskiego _a moralistę , to 

t z eba też od ra::n dodać. że jest on moralistą n ega
tywny m . ie daje wskazań ani poz ytywinych prz y
kładów, ogranicza się do pokazywani.a zła. Wydaje 
się podobn y do średniowiecz nych malarzy , prze~
stawiajqcych s atana jako obrzydliwą poczwarę, kto
ra samym s't oim wyglądem musiała budz i ć odrazę 
do grzechu , al e nie m.aluje , jak on i, tuż obok , powab

nych obrazów cnoty. 
A u tor „J as elek modern e" dzie jqcych się w obozie 

k oncentracy jnym czy „Zegn-0j Judasz u", sztuki 
o zdrad zie iuobPc współbo joiv"ltikóu; z konspiracyjn J 

organizacji wolnościowej, n.ie jest na pew:no ~aiwny, 
nie jest jednak też wcale be-namię tnym i obzektyu;
nym kronikarzem" czy też „o'[Yisywaczem" zla. 

" Istotę i. n ajgłębsze _nacze nie t ych jego, tak z po-
zoru drastyc.o nych i cy nicz nych sztuk stanowi tęsk-
1wta i marzenie. Marzenie cz y nawet U)'iara w war
tości , których po kolei , crntar swoim bohatero-m 
odmawia. Ukryta głęboko , al e wcią · gdzieś się uka
zu jąca l.agodność i delikatność odczu ć a nawet sen 
t ymentalizm. Przebija jqce przez wsz ystkie warstwy 
brudu i podłości. przekonanie, że istnie je coś zupeł
n ie innego. Coś c.:.ystego i jasnego, co człowiek moż 
znaleźć w sobie i w innych ludziach. Ale Iredyński 
nigdy tego u;prost nie wyra ża . Największym grze
chem jego bohaterów jest słabość . I ci oknltni i ci. 
k tórz y okrucieństwu ulegają sami skaz ują siebie na 
zło, jak na śmierć . Ale ich klęska n.ie wynika z t ego , 
że ? nat ury" w ogól sa źli" . Iredyński nigdy nie , ,_ ,, „ 

„ 

mówi o wyborze między „dob-rem i złem", ale 
w gruncie rzeczy wszystkie jego sztuki dotyczą jed
nego i tego samego problemu -- pokazują ludzi, któ
rzy zło wybierają albo się mu poddają. Nie przyj
muje on, jak wielu pisarzy podejmujących proble
matykę etyczną, roli sędziego ludzkich postaw i czy
nów. W1fraża własny niepokój i własne ·marzenie, 
o czymś innym i lepszym niż rzeczywistość, taka, 
jaką w swoich sztukach pr;,edstawia. A j st przy tym 
pisarzem na tyle utalentowanym i świadomym włas
nych możliwości, że kształtuje sztuki na wzór puła
pek, gdzie uwiedzeni dramatyzmem akcji i guJałtow
nością poszczególnych scen odbiorcy niepostrzeżenie 
zostają zmusze-,ii do refleksji, do osobistych prze
myśleń i przewartościowań. Do moralnego wyboru 
i osądu, którego na scenie nie ma, którego t rzeba 
dokonać samemu. 

JAN KŁOSSOWICZ 

W REPERTUARZE PTN 

MIKOŁAJ GOGOL 
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PREMIERA 15.I.1984 r . 
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