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Problem zdrady jest wręcz obsesyjnym zagadnieniem dla kierownictwa 
każdego niemal spisku, każdej tajnej organizacji czy konspiracji. 5.pora 
część energii członków takich sprzysiężeń obracana jest na wyszukiwanie 
sposobów zabezpieczania się przed możliwością denuncjacji. Powstaje błę
dne koło: im dokładniej udaje się zachować tajemnicę dotyczącą powiązań 
pomiędzy spiskowcami i do minimum ograniczyć wzajemne kontakty, tym 
trudniejsza, a czasem wręcz niemożliwa staje się jakakolwiek działalność. 
Organizacja doskonale zakonspirowana jest także doskonale nieszkodliwa, 
sparaliżowana i przeżarta nieufnością nie potrafi już uczynić żadnego zna
czącego kroku. Zaś w ślad za postępującą nieufności<! narasta proces dezin
tegracji całej struktury. Wiedzą o tym doskonale te służby specjalne, które 
mają za zadanie zwalczanie tajnych ugrupowań - rozsiewanie pogłosek 

o agenturalnej działalności poszczególnych konspiratorów było zawsze ulu
bioną i dość skuteczną metodą walki (przykład Stanisława Brzozowskiego 
jest tu wystarczająco wymowny). 

I to jest jedna płaszczyzna, na jakiej1 można rozpatrywać sztukę Iredyń
skiego. „Żegnaj, Judaszu ... " widziane jako dramat polityczny jest opowie
ścią o jakiejś bliżej nieokreślonej organizacji terrorystycznej, składającej 
się zaledwie z kilkunastu członków, nader intensywnie jednak poszukiwanej 
przez policję; tak intensywnie, że za głowę przywódcy grupy wyznaczono 
wręcz astronomiczną cenę. Dzieje tytułowego bohatera to historia człowie
ka, który na przekór swojemu imieniu chce hyc c.z łowiekiem stuprocentowo 
wiernym i lojalnym. Mimo to jest posądzany przez swych towarzyszy 
o zdradę, jednocześnie zaś policja oskarża go o udział w spisku; podczas 
indagowania poddawany jest torturom zarowno przez jednych jak i drugich. 
Jest tam także młoda dziewczyna , połączenie czystości i zbrukania, postać 
rodem jakby wprost z Dostojewskiego. Jest komisarz policji - chłodny 
i wyrachowany pragmatyk, zniewalający logiką i bezwzględny w działaniu. 
Jest jego alter ego w obrębie tajnej organizacji - jeden z konspiratorów 
- to on przesłuchuje Judasza i podobnie jak komisarz nie zawaha się przed 
użyciem tortur. Jest wreszcie, wynikaj1ąca z tego i nader wyraźnie wyekspo
nowana historiozoficzna teza mówiąca o tym, iż ci, którzy dążą do zdobycia 
władzy nie różnią się zazwyczaj niczym od tych, których w sprawowaniu 
tej władzy chcą zastąpić. To samo lecz w nieco innej formie Iredyński 
powtórzy kilkanaście lat później, w „Terrorystach'', sztuce będącej niemal 
w całości rozwinięciem tego właśnie poglądu. 



„Żegnaj, Judaszu .. . " ma jednak także zupełnie inny wymiar , znacznie 
wykraczający poza tę w sumie dość banalną tezę, przedstawion<} przy tym 
za pomocą tych wysoce skonwencjonalizowanych postaci. Lecz właśnie owa 
forma utworu, intensywnie żywi<ica się przeróżnymi konwencjami , każe 
poważniej zastanowić się nad rzeczywistym sensem i znaczeniem tej opowie
ści o wierności i zdradzie. 

Właśnie: czy na pewno opowieści? A może właściwsze byłoby słowo 
„przypowieść" ? I nie tylko dlatego, że zarówno imię głównego bohatera 
jak i imiona innych członków organizacji , budzą zupelnie jednoznaczne 
skojarzenia , zaś wszystkich spiskowe w jest, oprócz przywódcy , r wno 
dwunaslu . Te n trop nic jest zreszt ą niczym zamaskowany, przeciwn ie 
- auto r podsuwa go nam ze swobodą i naturalności ą równ<i tej , z jaką 
czyn ił to w wcześ niejszych „Ja !kach-moderne". I z podobną do tamtej 
przewro tności<). Bowiem - jeśli uznać prawomocność okre lenia przyp -
wieść - nie jest to jcdynie i po prostu przypowie o Juda zu a rebours . 
Mniej istotny staje się fakt , że Judasz próbuje 'prz ciwić sic; przeznaczeniu 
zawa rte mu w swoim imieniu , że chce być uo:obienjem wiemo ci, człowie

kiem odp mym na zdradę , ba rdziej L , że Judasz jedna k mimo wszystko 
zdradza swoich w póltowarzyszy i wydaje ich policji. Pod bnie jest L dzie
wczyną nie ma co r zczulać się nad jej Io em, truu nym dzi ciń tw m i 
cierpieniami doznawanymi od ojca pijaka , We rto natomiast kupi si na 
fa kcie o wi I ważniej zym: i..e i ona zd radza - i t samego Judasza. 
W tym , jak i~ zdaje , tkwi g łówny sens utworu. Judasz bierze na siebie 
podwójny los : zdradza i jest zdradzany. 

To s ntetyczny skr t świata wykreowaneg przez Ir dyń kiego. Jest t 
świat ideo\lych a ntynomi i. Mi .j sce , gdzi wznio t ość i podłość łączą się ze 
sobą w jednym dramatycznym pięciu . Charyzmatyczny przywódca okazuje 
. ię być pozba ionym skrupułów terroryst<i . z ś obrony sacrum musi podjąć 
się ten , ktt'iremu przeznaczenie wyznaczyło pierwotnie los świ tokradcy. 
Jud· z usiłuj e poł ączyć bie t role i wła nie to taje się pow dem, la 
któreg musi dopu cić się zdrady. 

B przecież zdradza jakby wbrew logice wynjkaj ącej z sytuacji. w jakiej 
się znalazł . Decyzj ta jest zaskoczeniem nawet dla komi arza , a komu jak 
komu ale jemu wla nie powinno n takiej decyzji za leżeć . K mjsarz zna 
r guły gry i wie, że Zł!'fówno on jak i Judasz znajduj ą . ię w mocy pewnego 
st reotypu, u t !onego dawno temu i poza nimi. Ten stereotyp wymaga 
wła .' n ie tego , by policjant indagował zniewalał nieodpartymi log icznymi 
argumentami, a w razie patrz by torturował, zaś prze ł uchi ny po boha
t rsku zn sil to w zy tko n i poddając si ę. A nawet gdyby pod wpływem 
tortu r więzi ń za łamał się w końcu i zdradzi! , nie przeł amywa toby to 
stereo typu lecz jedynie trochę by go modyfi kowało. Tymcza em Juda z 
d puszcza s ię zdrady nie ze strachu , nie dl atego , że dał się przek nać , ni 
- on jakby wręcz przeryw,11! norma lny tok akcji mówiąc nagle: „Niech mnie 
pan r zwiąże, zaprowadzę pana do ze fa" . 
Dwadzieścia wieków trwaj ą rozważan ia na te mat przyczyn zdrady J uda za 

- tego pierwszego, Iskarioty, syna Szymona. Jedna z naj częstszych , przy 
tym najbardziej int lektualnie nośnych hipotez mówi, że pragnął on zmusić 
Chrystusa do ujawnienia w obliczu niebezpieczeństwa swej nadprzyrodzonej 

I 

J 

mocy , sprowokować Go do otwartego działania zgodnego z żydowskimi 
wyobrażeniami na temat osoby Mesjasza. Chciał zobaczyć w Chrystusie 
przywódcę wiodącego lud do walki. nie będąc w stanie dostrzec, iż sens 
tkwiący w zapowiedzi Odkupienia znacznie wykracza poza te doraźne cele. 

Z Judaszem Ireuyńskiego rzecz się ma dokładnie odwrotnie . Konstatuje 
on, że świat wokół niego jest splugawiony , że brak w nim świętości. Liczba 
i imiona spiskowców, nagroda wyznaczona za wydanie przywódcy - cały 

ten zestaw ewangelicznych odwołań to jedynie sztafaż, niewiele znaczące 
rekwizyt y. Nie ukrywa się za nimi nadzieja jakiegok !wiek zbm ienia lecz 
zwykła wałka o władzt;. Czyn Judasza to zatem heroiczna próba przyda nia 
(lub przywrócenia) światu zagubionego sacrum. Niczym H nryk w .,Slub ie" 
roi obie , że j eśli post<Jpi zgodnie z eschatologicznym plan m i wypełni 

swą ro lę zdrajcy, wymu ·i tym samym na rzeczywi tości dp wia ającci 
swojemu czynowi r akcję. U\vi i niejako tego, którego wyda. poprzez 
sam fak t zdrad ' · Ze zwykłej gry politycznej uczyn i id ę wyposażaj<ic ją 
przy tym w nieodzownych dla każd j wielki j pra y m czenni ków. 

Judasz do kon uje i ę · aktu za · tępczego . Za los swój - Io. zdrajc -
mu i dźw ig ć d końca , zgodnie z ewangel icznym pierwowzor m; przezna
czeni , skoro raz mu się podporządkowa , je t n ieubłagane . Za swój czyn 
powin ien oLrzymać zapłatę, powinie n na tępn i e te otrzymane pieniądze 
od rzucić amemu wybierając śmierć . I Juda z wszy tko to pełnia, aż Jo 
samego koń a . Czy jednak poprz z t udaje mu ię ten p z awiony i to
tn eh wart śc i i kompletnie bezideowy świa t ura tować i ocalić od moralnej 
zagłady? Nie, bowiem świa t kazuje sję być jeszcze gorszy niż wynik. toby 
to z i tak przecież pesymi tycznej d iagnozy Juda za. 

Ofiara Judasza j1:st daremna, bowiem nawe t te re ztki pozytywnych 
wartości. któr u alo mu i · do trze i które chciał woim czynem wydź
wignąć. tają ię j dyni i l uzją i tal zem . „Takie jak ona powinn y być 
naszym symb Iem - powie o dziewczy nie - Czyste a prawie ·kurwioo:e. 
Pomimo cierpienia czyste' . Te kalkulacje każą się calkm icie zawodne . 
Bohat rka lredyń kieg nie ma kwalifikacji moralnych swego nader czyt -
lneg ewange liczneg pjerwowzoru. Do konak natomiast wpisuje sit; 
w trukturę wojego świata i wojego czasu . To ona przec i eż o tatecznie 
prawia , że czyn Juda za traci jakikolwiek sens. W czymś , co możnaby 
nazwać pejzażem p ychicznyrn gł wnego bohatera, dziewczyn stanowi jed
ną z nielicznych, a może wręcz jedyną jasną , słoneczną plamę, jest tą 

warto cią na której chciałby uf undować nowy porządek moralny. I właśnie 
o na zdradza, tym razem j uż bez żadnej ubtelnej fi l z cznej motywa ji, 
czyni to w najbardziej po polit 1 spo ób, po pr tu po to. by zarobić na 
ży ie . Trudn j ą nawet za to winić, nie po ób d pat:rywa się w niej 
jaki goś uos bien ia zła i przewrotności - był by to tanie , wręcz komi ksowe . 
Nie . Po prostu i p raz kolejny - to świat jest taki i tak j uż musi być. 
Być może prawdziwe są nawet jej powi ci o trudnym dzieciństwie, tak 
j k n iekł amane j ·t jej uczucie d Judasza . A le jedn ak zdradza . I nie 
może wiedzieć , ż zd rad <i tą przekreśla sens tamtej zd rady. tej czynionej 
dla ra towania jej dla ocalenia ~wiata . No ta , ale świ ata nie da i ę j uż 
ocalić - mówi Iredyńsk i. 

A więc wszystko je t udaniem? Judasz myli się w ocenie rz czywistości 



od początku do końca , a dziewczyna od początku do końca jedynie gra 
i oszukuje? Tak chyba nie jest. Przecież, gdy po scenie miłosnej leżą razem 
na tym zniszczonym i brudnym materacu w opuszczonej sali gimnastycznej, 
choćby przez tę jedną eh' i lę czują się chyba naprawdę szczęśliwi. Kilkakro
tnie pada wtedy słowo „wy, dnie", oboje nieustannie i jakby zachłannie 
upewniają się, że jest im „wygodnie" . To słowo wydaje się ważne . Trudno 
się oprzeć wrażeniu, że oddaj e ono coś naprawdę istotnego dziejącego się 
między nimi, albo - że przynajmniej oboje pragnęliby gorąco, by tak 
właśnie było. Bo oczywiśc ie nie chodzi tu o wygodę fizyczną lecz o utracone 
i choć jedno mgnienie otlL.yskane uczucie szczęścia. 

Cztery ściany owej sa li wyznaczają granice świata , w którym rozgrywa 
się dramat życia i śmierci bohatera utworu . Tam dokonuje on wszystkich 
najważniejszych wyborów i rozst _ygnięć, ł <1cznie z tym ostatnim, gdy do 
haka wbitego w ścianę przyw1;1że sznur zakończony pętlą. Tam także przy
nosi walizkę z otrzymanym i pieniędzmi . Judasz, syn Szymona, swoje srebr· 
ni ki podrzucił do świątyni . Sala gimnastyczna poprzez fakt złożenia tam 
pieniędzy nie stanie się jednak niczym więcej niż tym, czym była do tej 
pory. Kapłani nie zdecyd wali się przeznaczyć skalanych krwią srebrników 
na potrzeby świątyni i obr cili je na inny cel. Komisarz nie ma takich 
skrupułów . Pieniądze z waliz i posłuż<) do kolejnych denuncjacji, do kolej
nych zdrad. Świętości nie da się uratować . „To się tak musiało skończyć 
- powie komisarz o Judaszu - Był zbyt na serio ." Ofiara Judasza jest 
jednocześnie daremna i niemożliwa. I co najważniejsze: nikt tej ofiary nie 
zauważa i nikogo ona nie obchodzi. Judasz jest więc zarówno trzymającym 
nóż Abrahamem jak i Izaakiem. Tyle tylko, że w porę nie przybywa anioł, 
który by powstrzymał wzniesioną dłoó. 
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