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11 
••• Pląsa 11 z twarzą ku s ł ońcu, 

a tymczasem w mrocznych zakątkach je dnego 
czy dlłu serc 

111ilczkie11 wiła swe gniazdo nowa tyrania." 

/Pablo A.ntonio Guarda - " lf sierpniowym upale"} 

11 Doskonałość jakiego~ rodzaju była tym, 
czego pragna.ł, 

a poezję, jak wyznał, łatwo było zrozumieć: 
szaleństwo ludzkie znał jak własną dłoń. 
Pasjonowały go wielkie armie i floty; 
gdy się śmiał, czcigodni senatorowie pękali 

ze ~miechu, 
a gdy płakał, małe dzieoi umierały na ulioaoh, 

/ Vfystan Hugh A.u den - "Spi tafiu.m dla tyral3a 11 / 

11 1 nawet zbrodnia mnie już nie określa 
bo cóż znaczy ona przy tysięcznych trupach 
wsiąkająoyoh w ziemię oo dzień oo dzień 

oo dzień ••• n 

/Irene us z Ire dyńsk1 - "Monolog !llorde roy 11 / 
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. ,, u • .u'.i:.enia. 3łahe ! zoa
wienie świata zależy od tego, czy Chrystus zosta-
nie ukrzy:i:owany. ,Teżeli nadal będzie żył al~o 
umrze spokojnie własną śmiercią , od ukąszenia 
rogatki, od zarazy albo gnngreny, wszrstko 
jedno od czego, nle zwyczajnie, jak wszyscy, mo
żemy pożegnać się z odkupieniem. Ale nie doj~ 
dzie do tego dzi~ki .Tudnszowi Iskariocie i dzięki 
tobie, Prokuratorze. Syn Człowieczy, j:ik jest po
wiedziane w Piśmie, :rnwiśnie na krzyżu, a kości 

jego będą policzone. Z;,,s1ona \V Swiątyni rozedrze 
się od góry do dołu . i w samo południe ciemności 
okryją ziemię . Bóg umiera dla odkupienia ludzi. 
Odkupuje zarówno Żydów, którzy go nienawidzą, 
jnk Rzymian, którzy go nie znają. A także ich sy.
nów i synów ich synów. Każda kropla jego krwi 
odkupuje każdego z nich z osobna. Podobnie jak 
ty, Prokuratorze, jestem kapłanem boskiej ofiary. 
Nieważne, ż~ tego nie rozumiesz. Wystarczy, byś 
dziś kazał ukr~yżować Jezusa, jak tego żąda Kai
fasz, a świat zostanie zbawiony przez dobrowolne 
śmierć Syna Bożego. Cl.y •iesz, że aby zbav,riĆ 
ludzi, potrzebn. aż męczeristwa Syna Bożego? Bę
dą mówili, że ty byłeś tchórzem, a ja zdrajcą . Ale 
cóż to ma za znaczenie, kiedy idzie o taką staw
kę? Nie jestem donosicielem, nie jestem zdrajcą . 
Podobnie jak ty, jestem wykonawcą woli bożej. 
Wolą Jezusa jest, byś go kazał ukrzyżować. Nie 
będzie nawet odpowiadał na twoje pytąnia. Wczo
raj podczas wieczerzy z miłością wskażał mi mo
j ą rolę, mój przywilej. Wszyscy zaraz zaczęli mną 
gardzić. Patrzyli na mnie z odrazą. Widocznie ci 
zbrodni.'.l.rze, ci bluźniercy chcieliby n ie dopuścić 
do męki Nauczyciela, niwecząc w ten sposób cały 
sens, cały ogrom, c a ł y bezmiar jego poniżenia. 
Ja jeden to zrozumiałem . Wydałem go, jak gdyby 
był nocnym złodziejem, ty zaś, Prokuratorze , ka
żesz go ukrzyżować . Obyś tylko w odruchu wiel
koduszności nie przeszkodził odkupieniu człowie
ka, obyś nie uwolnił niewinnego, którego wyda-
łem. Wypełnij Pismo i spraw, żeby chwała Zba-
wiciela dopełniła si~ przez jego poniżającą mękę. 
Zrozum, że śmierć na krzyżu będzie potwierdze-
niem boskiego posłannictwa. To znak i pieczęć 

f' 

~..i . Oa 
t. i eh\ ·ili imionn 11asze zł"czon są na w ieczno ć: 
Tchórz i Zdr jca. A w rzeczywistości Nieustra-
zony · Najwierni jszy, ten , k t" rego słnhość była 
n'"'zbędna, i ten , k tórego poświęcenie był tak 
w· .1kie, ie z miłości zgodził się na z wsze nosi 
pi ·tno ,.drady. Bc;dzie z przeklęty. ale poci sz si ę : 
on wie. że '"lic mógłb odkupi · ludzi bez mojej 
poZO!""l<>j :.:dra y i l cz twojego udanego tch6rzo-
1'tw~ . Z::;ód7. się za moim p z ·kładem a to o
;;„ "~nic, które uczyni nas większ.·m i od naj
wi(~sz. 'eh świ~ ych .. 

~tak wielkiej choroby przerwał obląk<memu . 
Tarzał si po iiem i, n 3 usta \'•ystąpiła m u pian . 

Hat dn m ak, by szczędzono mu tak odrażają
ce.go ·idoku . Z stanawiał się jednak , jaki sens 
mo.~1 mieć to dziwaczr:e \\')'Znanie. 

gwaran~ją~ j~oau~ntyan~ć. h~~myn~~---------------------------------
zbednYmi i:ohotnikami odkuni<>_ni <> o .,,. ,..,.. .., ; ~ ..i-:-1 . 



ireneusz iredyński - żegnaj, judaszu 

JUDASZ 

MŁODZIUTKA BLADA 
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KOMISARZ 
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osoby: 

- JERZY TUROWICZ 

- ANNA TOROŃCZYK 

- JAN KRZYSZCZAK 

- HENRYK GOŃDA 

- ROMAN KRUCZKOWSKI 

-XXX 

reżyseria i scenografia: 

JANUSZ OSTROWSKI 

asystent reżysera: inspicjent - sufler: 

ROMAN KRUCZKOWSKI JANINA LICHODZIEJEWSKA 

scena „reduta 70" - premiera - marzec 1979 



SAINT-JUST Słuchaj, Robespierre: zbierz no ty 
się ookolwiek. / ••• /Zdajesz chyba sobie spra
wę, że teraz musitJZ objąć dyktaiiurę we Francji? 

ROBESPIERRE Męczysz mnie. 

SAINT-JUST / ••• / Jesteś d1kta torem, oz łowieku! 
Jaket ty ~miał krzyknąć w Komitecie, że rewo
lucja przepedła'1 Przecież po to jesteś na zie
mi, żeby osiągnąć jej oele m 1 m o w s z y-
s t k o1 - Teraz naród dał c1 pe łnomocniotwo •• , 
.HOBESPIERRE Słucha·j, S~int-Jllet, czemu t)' 1111 u
legasz? Ozemu nie uważasz, że tobie, a nie amie 
należ)' się władza dyktatorialna? 

SAINT-JUST To ostatnie pytanie jest niezłe. 
Mój dro~i, dyktatury nie zazdrości się nikomu. 
To n i e koron.a królewska z przepychem, z wygoda
mi, z wszyet kim, do o ze go wzdycha nędzna ludzka 
pr6żno~ ć .• To stanowisko straszne. / •• ./ Wiesz 
przecież sam, że nikt poza tobą nie dorósł do 
sytuacji. Fonadto nikt nie dojrzał do władzy: 
najczystszy rewolµojonista zdziecinnieje na-

' tychmiast, upojony swą śmieszną osobistą wiel
kością. Ty jeden nie zapomnisz ni~dy, że jesteś 
tylko psem ła ńcuchowy111 narodu ••• / ••• / 
ROBESPIERRE Ohłopcze, ja n i e wiem, oo 11.a111 
robić! - nie w1e.m już nio ••• d osłownie- n 1 o •. 
SAINT-JTJST Robespierre: odpowiadasz sa~ jeden 
za żyoie i przyszłość dwudziestu p1ęoiu milio
nów ludzi. Rewolucja przepadnie, jeśli ty jej 
nie uratujesz. Pyta cię kto, ozy ufasz sobie, 
ozy nie' Albo ozy o h o e s z przyjąć władzę? 
Oo myślis! osobiście, jak się ozujesz - to 
w og6lę w grę nie wchodzi. llątp w swoje siły, 
męcz się, drżyj - tym gorzej dla ciebie. \V ka.ż
d1m razie zwyoiężyć m u s i s z. 

ftOBESPIERru; Dzieoko, gdybym tylko w siebie wą
tpił - a wiedział, o z e g o dobro powszechne 
wymaga ••• / ••• / Jedno proste pytanie: ozy to, 



oo się nam, wodzom rewolucji, wydaje klęską, 
nie byłobt w rzeczywistości • • • wybawieniem? • •• 
Oci tego się zaozęło •• • Potem cios za cios 11. 
/ • •• /Ni c nie zostało ••• każdy punkt w progra
mie rewoluoji, każdy postulat Fraw Ozłowieka -
eży przede mn~, przekreślony znakiem zapyt nie . 

Tonę. / •• • / ..l może powini enem ••• 11.oże dla oałej 
Europy lepiej będzi&, jeśli IJSgle •• • usunę • •• 
jeśli si~ rewolucja rozpad •• • 
S&Th'T - JUST War.a od tej myśli! 

• SPI RR! Wię c oo? - Na oślep óalej?I Cho6 mo
że za zakrętem przepaś6? • •• Sam uznajesz pra
wd•, że teraz dyktatura jest koniecznością? 
SA !Ntr-JUST Tak. 

ROBESPIER~ ..l skoro tak, to tnaczy, że DSr6d nie 
może rządz16 sam - :ie de!lOkrlłcJa, podsta"'Y ob -
watelsk1ego ustroju, jest iluzją1 
SAINT-JUST Nie, przyjacielu. Oo in.nago warunki 
normalne, co innego kryzys. / ••• / 
Dla tyoh m111on6w ludzi bezradIIYoh i bezbronnych 

t y j e d e n! .'iobeo te go zad9nia, Robes
pierre - abstrakcje, które oię o szał przypra
wiają - Bl\ dz1eoil1llel 
Tak jest - na ślepo! Na śle po• skoro nie 1107..na 
inaoze j - byle n a p r z 6 d, •obespi rra ! By
le nia zastój, bo ze st6j to rozkła dl Je śl! na ez 
program błędny - to ~o zmienimy. Do korzeni . 
- Demokracja czy jedynowła~two? - Maxime, prze
cież to w grunoie rzeozy d r o b n o s t k a! 
/ ••• / Ludowi wszystko j eciJlo, na podstawie JS ki ob 
teorii wywalczymy mu prawo do ozło~;11Czeńs a. 
Albo ja.la. b ędz1 e uatr6j państwa, jeśli tylko 
wszyscy będą mogli w nim nareszcie t y 6 po 
ludzku! Nie me e1ę co prz&jmowa6 atakami zwą
tpienia, p6kifmy nie zaspo~oili n1ewątpl1wyeh 
potrzeb l ud • 
11.0BESrih:RRE o to jest lud , Saint-Just? 

- o::i.:J ::: 
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mENEUSZ IREDlNSKI - poeta, prozaik, dra:na
turg; ur. 4.06.1939 r. w Stanisławowie. 
Debiutow9ł w 1956 roku na łamach prasy lite
raokiej jako poeta. 
Do najważniej szyoh utwor6w Iredyńskiego nale
żą: 

poezja - tomiki: 

powie śoi: 

"Wszystko je st obok" /1959 / 
wyróżniony nagrodą Stowarzy
szenia Księgarzy za najle
P.SZY debiut, ''?.:oment bitwy" 
71961 /, "r.~uzyka konkretna" 
/1970/; 
"Dzień oszusta" /1962/, "0Eło
wiek epoki" /1971/, "Ukryty 
w słońcu" /1973/; 

opowiadania: "Związki uczuciowe" /1 970/; 

słuchowiska radiowe wydane w zbirze pt. "Gło-
sy" /1971+/; . 

utwory sceniczne: "Jaae łka-moderne", "Dobro
o~yńoa 11 , "Sema e łodyoz ", 
"Zegnaj, Judaszu 11

,· "Zejifoia 
do piekła 11 11Trzeoia pier{i", 
"Bajka", 11Ózysta miło~6" 
ttMęozeństwo z przy1111arke.r', 
"Łagodna pioeenka 11

• 

"No o6ż ••• przecież ja pis zę oie.gle jedn~ 
1 tę samą sztukę. ~arianty jednego dramatu. 
Wszystkie moje s ztuki s ą o przemocy, takiej 
ozy innej, a le o przemocy. To wisi w powie
trzu, nosimy to w sobie, nie trzeba by6 nawet 
s zozagólnia uczulo:a.y11 med iu111. ••• To taaoynacja 
i odraza, zapatrze:a.1e 1 lęki wiwisekcja 1 pru 
~miewanie, na dziej a i rozpao ~. • • 11 I I 
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W programie wykorzystano następujące materiały. 

Teksty: 

„Rozmowa z Grotowskim" (w:) „Instytut Labora

torium. Tekisty". Wrocław 1975. 

Louis Paul Boen - „Moja planeta" (w:) „Literatura 

na świecie" nr 7178. 

Stanisława Przybys.zews:ka - „Sprawa Dantona", 

akt V, odsłona 5. 

Ostatnie przemówienie prezydenta Allende (w:) „Li

teratura na świede" nr 11175. 

„Chilijski stadioQ" - ostatni niedokończony wiersz 

Victora Jary (w:) „Literatura na świecie" nr 11175. 

Federico Garcia Lorca - „Serenada". 

Ireneusz Iredyński - „Widok". 

Zdjęcia: 

CAF, Joast Guntenaar, Serge Sachno 

Opra~owanie programu: 

Robert Tu tak 



Sekretarz literacki: 

Robert Tutak 

Kierownik techniczny: 

Jerzy Sztejman 

Kierownicy pracowni: 

stolarskiej - Jerzy Ostrowski 

krawieckiej damskiej - Zofia Ładniak 

krawiec•kiej męskiej - Zenon Morszczyzna 

perukarskiej - Marian Marzycki 

światło - Etlward Cie<:hoński 

pra-wwnia szewska - Stanisław Kuna 

pracownia modelatorska - Jadwiga Markowska 

pracownia malarska - Romuald Lemański 

rekwizyty - Sabina Zalewskia 

realizacja akustyczna - Krzysztof Duński 

Adres teatru: 

ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin, tel. 248-24 

Druk: Oficyna WOK Lublin, zam. 171h9, M-5 
Cena zł 10.-


