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legnaj, Judaszu ... 



Urodził się 4 czerwca 1939 roku w Sta
nisławowie. W 1957 roku ukończył gim
nazjum w Krakowie. Obecnie mieszka w 
Wars zawie. 

Debiutował jako poeta i dramatopisarz 
w 1959, jako prozaik w 1962. Wydal trzy 
tomy wierszy, sześć powieści oraz zbiór 
opowiadaii. Jest autorem kilkunastu sztuk 
teatralnych (między innymi „Jase!ka-mo
derne", „Trzecia pierś", „Dacza", „Ołtarz 
wzniesiony sobie", „Terroryści", „Krea
cja"), wielu słuchowisk radiowych, scena
riuszy filmowych i telewizyjnych . 

Prapremiera światowa dramatu „Zegnaj, 
Judaszu" (napisanego w 1965) odbyła się 

w Zurychu w 1968 roku, prapremiera pol
ska w Starym Teatrze w Krakowie (na 
scenie Teatru Kameralnego) w 1971. 

Dramat tłumaczony byl na język angiel
ski (Stany Zjednoczone), fiński, niemiec
ki (RFN, Szwajcaria). 

A NA AST 
, 

IREDYNSK Mówi się najczęscieJ, 
że Iredyński to autor 
konsekwentnie wierny 

J E G Q D R A M AT Y pewnemu kręgowi tema
tów, a także pewnym 
założeniom, które moż
na odnaleźć we wszyst
kich jego dramatach. 
Uważa się, że fascy

nują go różne przejawy 
przemocy i okrucień
stwo - wobec jedno
stek i zbiorowości. Fas
cynuje go konflikt sil
nych i słabych, ale tak
że konflikty silnych, 
jak również problem 
osaczenia człowieka w 
zamknięciu - odizolo
wanego. 

Dramaty Iredyńskie
go mogą się dziać wszę
dzie i zawsze, wszędzie 
i nigdzie - przekazują 
bowiem pewne ponad
czasowe i uniwersalne 
prawdy, obnażając me
chanizmy polityczne, 
społeczne, psychologicz
ne, właściwe niemal 
każdej zbiorowości ludz

, kiej. 
Debiutom Iredy11.skie

go (ur. 1939) - jako poety, jako prozaika, dramatopisarza, 
autora słuchowisk ~ scenar!ius:.zy fillrmowyich towar:zyszyły 
na ogół liczne i głośne komentarze krytyki. Po wydaniu nie
m al każdego tomu poezji (począwszy od „Wszystko jest 
obok" - 1959), a i powieści (m. in. „Dzie11. oszusta" - 1962, 
„Człowiek epoki" - 1971, „Manipulacja" - 1974) przez łamy 
czasopism - nie tylko literackich - przetoczyły się dyskus
je. W ciągu dwudziestu pięciu lat, które minęły od opubliko
wania przez Iredy11skiego pierwszej książki - jego twórczość 
obrosła w różnorodne interpretacje i sprzeczne, a czasem na
wet krańcowo odmienne, oceny. 

Z takimi niejednoznacznymi opiniami spotykała się i spo
tyka dramatopisarska twórczość Iredyńskiego, autora pięt
nastu sztuk teatralnych - począwszy od „Męczeństwa 
z przymiarką" (1960), a skończywszy na „Kreacji" (1984). 
Wróćmy jednak do wspólnych wyznaczników dramaturgii 

I redyński go. „Piszę ciągle jedną i tę samą sztukę. Warian-
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ty jednego dramatu. Wszystkie moje sztuki są o przemocy, 
takiej czy innej, ale o przemocy" - powiedział pisarz w je
dnym z wywiadów. I dalej: „moje sztuki są modelami sytua
cji czy problemu ... ". Owe modelowe sytuacje oznaczają 
u Iredyńskiego sytuacje wykoncypowane, a więc z założenia 
sztuczne, pomyślane dla sceny. Te nierzeczywiste światy są 
w dramatach Iredyńskiego zamknięte i odgrodzone od świa
t a rzeczywistego. Są jakby miniaturą i mimo wszystko -
pewnym uproszczeniem świata realnego, jego wycinkiem, 
pozbawionym sprzeczności, bujności i różnorodności, jakie 
niesie życie. To jakby fragment tkanki oglądanej pod mi
kroskopem. A przecież Iredyński swój wymyślony świat 
opisuje techniką niemal naturalistyczną . 
Akcję swych utworów umieszcza „gdzieś w Ameryce Środ

kowej" (Terroryści"), czy „w Polsce końca lat siedemdziesią
tych" („Ołtarz wzniesiony sobie"). A swych bohaterów za
myka raz w obozie koncentracyjnym (jak w „Jasełkach mo
derne"), innym razem w sali gimnastycznej („Żegnaj, Juda
szu"), czy w świetlicy sanatorium 
przeciwgrużliczego („Sama Sło
dycz"), wreszcie w czterech ścia
nach własnego domu („Dacza", 
„Kreacja"). Izolacja stawia boha
terów w sytuacji niemal klinicz
nej. Odcięci od reszty świata, w 
jakimś sensie są skazani na siebie. 
Odebrano im możliwość wyboru 
i możliwość ucieczki. Dopiero w 
takiej ekstremalnej sytuacji pod
daje Iredyński swoich bohaterów 
weryfikacji moralnej. Dopiero w 
w tak spreparowanych okolicznoś-
ciach, ujawniają się wszelkie 
instynkty drzemiące w człowieku - często te naJciemmeJ
sze, niemal zwierzęce. Tutaj każdy może być katem i każdy 
może być ofiarą. Tutaj z kata łatwo można zmienić się w 
ofiarę, ale i z ofiary w kata. Człowiek silny, nie cofający 
się w zasadzie przed niczym - ani przed terrorem psychi
cznym, ani fizycznym - może sam ulec przemocy i zostać 
unicestwiony - psychicznie i fizycznie. Można być agre
sywnym i poddać się cudzej agresji; można osaczać i zos
tać osaczonym; można wreszcie upodlić i zostać upodlonym. 
Rzeczywistość dramatów Iredyńskiego - „Jasełek moder

ne'', „Zegnaj, Judaszu", „Ołtarza wzniesionego sobie", „Ter
rorystów'', „Daczy" - ukazuje różne warianty zła. Zła po
litycznego, społecznego, ideowego - odzwierciedla wszelkie 
zakłócenia w mechanizmach życia społeczności, które wpły
wają niszcząco na uwikłaną nimi jednostkę. A wszystko dzie
je się w różnych planach i oglądane jest z różnej perspekty
wy. Raz jest to dramat polityczny, jak „Terroryści" - uka
zujący stosunki w jednym z krajów Ameryki środkowej; 
czy „Głosy umarłych" zlokalizowane w faszystowskich Niem
czech. Innym razem rzecz rozgrywa się w wymiarze życia 
psychicznego jednostki, w kategoriach indywidualnego dra-

matu wewnętrznego - jak w „Kreacji", czy „Żegnaj, Ju
daszu". 

Napisana w 1965 roku sztuka „Żegnaj, Judaszu" należy 
do tego nurtu twórczości Iredyńskiego, w którym współczes
ne postacie i współczesne problemy pokazane zostały przez 
pryzmat naszych kulturowych archetypów - odwołujących 
się w tym przypadku do symboli i pojęć katolickich oraz 
postaci biblijnych. 

Jak wiadomo, Judasz jest bohaterem bardzo wielu utwo
rów - kostiumowych, historycznych, symbolicznych, alego
rycznych. Tym razem historia Judasza dzieje się współcześ
nie i - zgodnie z poetyką Iredyńskiego - w bliżej nie
określonym kraju, w którym działa również bliżej nieokreś
lona tajna organizacja. - Do niej należy Judasz. $wiat w 
tej sztuce - jak zazwyczaj u Iredyńskiego - jest okrutny. 
Tytułowy bohater popada w konflikt z otoczeniem z powo
du swojej uczciwości. Judasz w języku symboli oznacza zdra
dę. Judasz Iredyńskiego próbuje być wierny. Sztukę tę na
żwano historią człowieka, który „postanowił przezwycię
żyć symbol"; historią człowieka, który chciał uniknąć swo-

jego losu. Okazało się to niemoż
liwe, nie uwierzono w jego nie
winność - zanim zdradził już zo
stał uznany za zdrajcę. Niepodo
bieństwem wydawało się, że czło-
wiek torturowany przez policję 
mógł nie wydać przyjaciół. A więc 
przyjaciele chcą poddać Judasza 
torturze, by go sprawdzić. To wła
śnie, że stosują oni identyczne me-
tody jak policja, staje się moty
wem zdrady. Judasz utracił wia
rę w świat, zdradził z nienawiści 
do świata, w którym brak jakich
kolwiek norm moralnych, w któ-

rym nie istnieją pojęcia dobra i zła. Są tylko ludzie, któ
rym się powiodło i którym się nie powiodło. Nawet miłość 
do Młodziutkiej Bladej nie mogła ocaleć w tej rzeczywis
tości, w której wszelkie wartości ulegają degradacji. 

„Zegnaj, Judaszu" to sztuka o konstrukcji zamkniętej, 
jakby z góry ograniczającej możliwość interwencji reżyse
ra. Jak zazywczaj u Iredyńskiego - zachowane zostały kla
syczne jedności. Akcja rozgrywa się w jednym miejscu, w 
przestrzeni ograniczonej ścianami sali gimnastycznej. Wy
darzenia najistotniejsze dla dramatu odbywają się w ciągu 
kilku godzin, towarzyszy im jedność akcji. Budowa utworu 
pozostawia ogromne pole do działań aktorom, potęguje wew
nętrzne napięcia i wymowę dramatu. 

Dzięki licznym swoim walorom, a także celnemu dialogo
wi, który cechuje wszystkie sztuki Iredyńskiego - dramat 
ten stale pociąga reżyserów. Prapremiera tego utworu odby
ła się w 1971 roku w Starym Teatrze w Krakowie, w reży
serii Konrada Swinarskiego (była to jedna z jego bardzo nie
licznych realizacji sztuk współczesnych), :z: udziałem Anny 
Polony i Jerzego Bińczyckiego. Od tej pory, ta sztuka o Ju
daszu, jest chętnie i często grywana w teatrach całej Polski. 




