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TEATR KAMERALNY

IRENEUSZ IREDY Ń SKI (ur. w 1939 r.), poeta, prozaik, dramaturg. Jest autorem trzech tomików poetyckich: „Wszystko jest
obok", „Moment bitwy '', „Muzyka konkretna"; powieści: „Dzień
oszusta", „Ukryty w słoi1cu" „Menager", „Człowiek epoki", „Manipulacja"; zbioru opowiadań: „Związki uczuciowe"; sztuk teatralnych: „Męczeństwo z przymiarką", „Ostatni odcinek drogi",
„Rozbestwienie Markiza de Sade", „Zjazd Maturzystów", „Zejście
do piekła", „Jasełka moderne" , „Żegnaj .Judaszu", „Narkomani",
„Dobroczyńca", „Sama słodycz", „Trzecia pierś", „Pr.zerwana
stypa", „Łagodna piosenka", „Ołtarz wzniesiony sobie", „Terroryści". Pisze słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe i telewizyjne. Przekładany na szereg języków obcych.
Pierwsza realizacja sceniczna dramatu („Męcze11stwo z przymiarką") odbyła si ę w 1960 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
W Teatrze Kameralnym we Wrocławiu 18 stycznia 1973 r.
odbyła się prawemiera sztuki „Sama Słodycz" w reżyserii Jana
Bratkowskiego, ze scenografią Krystyny Zachwatowicz, muzyka Andrzej Trzaskowski. Przedstawieni e t.c zostało włączone do re·pertuaru XIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych (maj 1973).
Na Wrocławskich Festiwalach prezentowane były również: „Dobroczyńca" (XII Festiwal 1971), „Narkomani" (XVII - 1976),
„Maria" (monodram Zofii Kucówny
1976),
„Dacza"
(XXI - 1980).
Za przedstawienie „Żegnaj Judaszu" w reżyserii Konrada
Swinarskiego Stary Teatr w Krakowie otr zymał Grand Prix XII
Festiwalu.

•

Siła teatru polega na tym, że prze stał on udawa ć pewnego
rodzaju naturalność, t eatr nie wstydzi się już swej sz tuczności„.
Z musu oczywiście. Sprawił to film i TV . J est arcysztuczny
i w tym jego siła, jego jedno.§ć . Są sprawy i rzec zy, które można
ukazać tylko poprz ez teatr. Poez ja prz ez swoją ezoteryczność
temu nie sprosta, proza ro zwodni w deszczu słów, a film jest zbyt
dosłowny. Jeżeli mógłbym jakąś sytuację czy sprawę zobrazować
w innym gatunku, to nie napisałbym rzecz y na scenę, więc jeżeli
mi przyjdzie do głowy coś takiego, co wymaga przedstawienia

sztucznego, teatralności, to wtedy siadam do maszyny i wystukvję
„akt pierwszy". Moje sztuki są modelami sytuacji czy problemu ...
Tak to modele. Skrót bez obudowy historycznej, obyczajowej czy
psychologicznej. Swiaty wymyślone, rzeczy dziejące się nigdzie
i wszędzie, fantomy, baśnie ucieleśnione przez aktorów, światła,
scenę„.

Tak sztuka -- model upraszcza, a zarazem poszerza, bo metaforyzuje. Można to nazwać analizą zjawiska przez syntezę. Teg-:>
potrafi dokonać tylko teatr ... A że niektóre moje rzeczy sceniczne
można nazwać okrutnymi? No cóż ...
lTeneusz

lTedyński
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O JUDASZU
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi
mnie" (J 13,21).
Chwila milczenia i każdy z uczniów zastanawia się nad sobą,
bada swoje sumienie, a potem wszyscy pytają Mistrza: „Czyliż ja
jestem Panie?" (Mt 26,22). Siedzący po Jego lewej stronie Judasz
szepcze drżącym głosem do ucha Chrystusa „Czy to ja jestem
Mistrzu?" (Mt 26,26).
Nie było to zuchwalstwo -- sam zapewne nie wiedział jeszcze, wahał się. W głębi jego duszy toczy się walka - walka w
całym znaczeniu tego słowa rozpaczliwa, znana tylu chrześcijanom,
gdy dusza ich w śmiertelnej rozterce usiłuje się bronić wiedząc,
że w końcu ulegnie. Judasz kochał Jezusa, i być może, kocha go
jeszcże, pomimo niepowodzenia Mistrza, pomimo żalu, jaki czuje
do Niego, i decyzji niesolidaryzowania się ze słabszym. Suma trzydziestu srebrników ma przede wszystkim wartość dowodu umowy
Judasza z władzami. W każdym razie biedny Jezus jest stracony.
Judasz czuje, że słabnie; jego trwoga nie jest udana, gdy pyta:
„Czy to ja Mistrzu?" Zapewne on jeden tylko usłyszał cichym
głosem wyszeptaną odpowiedź, która była dla niego wyrokiem na
całą wieczność: „Tyś powiedział" (Mt 26,25).
I znowu z rozdzierającym serce bólem ujawnia Pan swoją
tajemnicę, utracił bowiem przed chwilą jednego ze swych maluczkich. Judasz należał przecież do wybranych, jakkolwiek był może
nieco mniej kochany od innych; w ciągu tych trzech lat jednak
musiało paść w różnych okolicznościach niejedno tkliwe słowo
między nimi, niejedno przebaczenie było udzielone i otrzymane.
„Wprawdzie Syn Człowieczy podąża, jak napisano o Nim,
ale biada człowiekowi onemu przez którego Syn Człowieczy będzie
wydany. Lepiej by mu było, gdyby się był nie narodził ów czło
wiek" (Mt 14,21).
W głuchym milczeniu, jakie zapadło po tych słowach, Piotr
dał znak Janowi opartemu na ramieniu Chrystusa, aby zapytał:
„O kim to On mówił?" (J 13,24). Wystarczyło Janowi wznieść

I umoczywszy chleb w misie podał go Judaszowi, który spopo Jego lewej stronie musiał słyszeć v:ypowiedziane
przed chwilą słowa, w każdym zaś razie widział głow ę Chrystusa
pochyloną nad głową umiłowanego ucznia. I w tejże chwili. ..
„wszedł w niego szatan" (J 13,27).
Judasz oszalał z zazdrości.
Zbyt był sprytny, żeby nie rozumieć, że był odsunięty na bok,
:ż!e Jan był zawsze najbardziej miłowany, on zaś zawsze najmniej. „
Syn Człowieczy. którego czekały jeszcze cierpienia całej męki,
nie był już w stanie znieść straszliwej nienawiści strąconych
aniołów, jaka rozpętała się w tym nieszczęśniku. RzecŻywista
i substancjalna obecność szatana w duszy stworzonej dla miłości
była czymś, czego jego nadwątlone siły nie mogły znieść. Poprosił
więc Judasza: „Czyńże prędzej, co masz uczynić" (J 13,27).
czywając

Pozostali uczniowie sądzili, że Jezus posyła go, by rozdał
lub kupił, czego potrzeba było na świę ta. Opc~ tany nienawiścią Judasz wstał. Jeżeli Mistrz wydaje go na pastwę jego
losu, dlaczego miałby się sprzeciwiać on, którego głowa nie spoczęła nigdy na niczyim ramieniu? Nigdy nie słyszał z bliska bicia
serca Jezusa, zaznał tylko tyle miłości, aby jego zdrada nie mogła
być niczym usprawiedliwiona. Dziwił go gniew. Otworzył drzwi
i wyszedł w noc.
jałmużnę

oczy i nieznacznie poruszyć· wargami, aby być zrozumianym: „Panie, kto to jest?" (J 13,25).
Może Jezus nie powiedziałby tego komu innemu. Ale będąc
już u kresu życia, na jego ostatnim etapie, czy może jeszcze skryć
cokolwiek przed tym, który po raz ostatni złożył głowę na jego
piersi (jak lekka jest ta głowa i jak ciężki będzie krzyż!)'? Szepcz

mu

więc:

„To ten, któremu podam chleb umoczony" (J 13,26).

Podczas gdy Jezusa odebrano sługom, aby Go zaprowadzić
do pretorium (zapewne do wieży Antonia, wznoszącej się nad
Świątynią) Judasz w przerażeniu spoglądał na swoje dzieło. Nie
ma potworów - Judasz nie sądził, że to zajdzie aż tak dal.eka.
Uwięzienie, może kilka smagnięć batem i odeśl ą Cieślę do jego
warsztatu. Bardzo mało brakowało, aby ·we wsp mnieniu l udzkim
łzy Judasza były utożsamione ze łzami Piotra. Mógł zos tać świę
tym, patronem nas wszystkich, nas, którzy ciągle zdradzamy.
Dławił go żal Ewangelia stwierdza, że był „żalem zdjęty"
(Mt 27,3). Odniósł trzydzieści srebrników najwyższemu kapłanowi
i oskarżył się: „Zgrzeszyłem wydając krew sprawiedliwego" ...
(Mt 27,4). Judasz jest już bardzo bliski żalu doskonałego. Bóg
miałby zdrajcę potrzebnego do dzieła Odkupienia i jeszcze jednego świętego.
Cóż go obchodziło te trzydzieści srebrników? Może nie wydałby
Jezusa, gdyby Go nie kochał, gdyby 11ie czuł się mniej kochany

od innych? Samo wyra chowanie chciwca nie skłoniłoby go do
powzięcia tego postanowienia - w chwili gdy głowa Jana spoczęła
na sercu Pana, Szatan zawładnął sercom .Judasza na zawsze.
„I porzuciwszy srebrniki w świątyni oddalił się, poszedł i powiesił się" (Mt 27,5). Szatan nie mia ł żadnej władzy nad najgorszym
zbrodniarzem, który jeszcze ma n ad ziej(;. Dopóki w najbardziej
grzesznej duszy błąka się jeszcze promyk nadziei, dzieli ją od nieskończonej miłości tylko jedno westchnienie. I pozostanie niezgłę
bioną tajemnicą, dlaczego ten straceniec nie westchnął.
Francois Mauriac, Zycie Jezusa, PAX 1964

Leszek

Długosz

* * *
To nie jest sztuka wędrować do Betlejem
Kiedy zapłonie gwiazda nocą
I drogi jasny łuk wy_nacza
- Nie sztuka w ślepym tkwiąc zaułku
Iść do Canossy
Gdy mnie cesarz poją ć
Że wyjściem tylko - pokut.nicza szala.
I nie jes t kwestią - na świat powracać rano
Kiedy powi.eki światłem tknięte
Same się unoszą
- Ale jest trudniej, trudnie j na pewno
Nocy jak beton szczelnej
Otwar te. przec iws tawi ać c"y
I trwać z py taniem : Po co ?„.

MŁODA

BLADA
I co z tą wyspą?

J UDASZ
Nie m a

żadn e j

raz nie udało. I wpadłem w furię.
na jedną druży n ę . Ale ich było więcej.
Stłukli mnie. Upadłem na podłogę c.. .l Druga druży na stała pod
przeciwną ścianą i, moż e mi się to teraz wyda je, a ż przebierała
nogami z niecierpliwości , że nie może ucz estniczyć w tak wspomnianej zabawie I ja pognał e m z pięściami naprzeciw tej niecierpliwej, podnieconej grupie. I pomimo pobicia była we mnie
jeszcze większa furia , i p ę dząc naprzeciw w tym zgłodniałym rozrywki czułem zapach potu i bijącą w mojej twarzy krew. I tamci
mnie też pobili. Identycznie jak poprzednicy . Straciłem ·chyba
przytomność. Gdy si ę obudziłem by łem sam w sali. („.)
którzy

płakali.

Rzuciłem się

wyspy.

MŁODA

BLADA
Nie ma wyspy?

JUDASZ jalcby ze _męczeniem
Chciał e m ci opowiedzi e ć o takiej wyspie, na której wszyscy
są szczęśliwi. Ale nie ma takiej wyspy.

z

Mnie

się też

pięściami

ŻEGNAJ

ZEGNAJ JUDASZU, akt I

KOMISARZ
Już to słyszałem ... Wi ę c wa rto się zastanowić, czy pan nie
jest chorobliwie lojalny. Pańskie imię, które jest prawie na
ca ły m świe cie , przynajmniej tam, gdzie dotarło chrześcijaństwo,
synonimem zdrady, mu sia ło wytworzyć w panu antyciała, że tak
powiem ... Tak. .. Nosząc imic; zdrajcy chciał Pan napewno być
absolutnie lojalny, absolutnie wierny. Tak ... I nie zmienił Pan
imienia , jakby chc~ic powiedzieć całemu światu czy też ludziom,
na których Panu zal e ży: patrzcie, pozory nic nie znaczą. Mam
na imi ę Judasz, a wiadomo, ż e nigdy nie zdradz(;. Patrzcie, jestem
chodzącym paradoksem. Wierny Judasz. Żal mi Pana.

ZEGNAJ JUDASZU, akt II

JUDASZ
(. „ ) Jak byłem w szkole nasz nauczyciel gimnastyki wy myślił
taką

gni. Jeden chłopak stoi w środku sali, takiej jak ta, podobnej w każdym razie, a pod ścianami dwa rzędy chłopców. Naprzeciw siebie. Wyciągają ręc e i nie dopuszczają chłopaka do ściany.
Chłopak musiał próbować z jedną drużyną i drugą . Niektórym
udawało się dotknąć ściany. Ale niektórzy zostawali pośrodku
sami, pośród tych dwu drużyn stosujących te same metody. Nie-

JU DASzr..;, akt III

Nie jest prawdą, że „cierpienie uszlachetnia". Cierpienie może
wzmocnić, lecz również doszczętnie połamać. Można przeżyć życie

Albert Camus

w konwencjach porządnego człowi eka, nie waląc głową w twardą
ścianę ludzkich nieszczęść. Jeżeli jednak w człowieku kiełkuje
głęboka potrzeba rozumienia, jeżeli zdolny jest oderwać się od

NOTATNIKI

swej „małej stabilizacji", jeżeli uda mu się wychylić głowę
z usankcjonowanych społecznic osobistych ambicji i egoizmów narazi się na życie znacznie cięższe, lecz może bogatsze. Rozumienie sytuacji ostatecznych pozwala odważniej spojrzeć w oczy życiu,
śmierci; pozwala też zobaczyć sprawy człowieka na tle historii.
Pozwala na to, aby zrozumieć, że zdolność do terroru oraz popeł
nianie zbrodni i zdolność do walki z przemocą kształtują historię
kolejnych pokoleń. Różnią się tylko fenomeny psychiczne i historyczne, w jakich ta walka się przejawia.
Anna Pawelczyńska, Warto§ci a przemoc, PWN,
Warszawa, 1973.

1939-1951
Wszyscy zdradzili, ci, co zalecali opór, i ci, co mówili o pokoju. Są tu równie potulni i bardziej winii niż reszta. Nigdy jednostka nie była bardziej, sama wobec maszyny cl!o fabrykowania
kłamstw. Może jeszcze pogardzić i walczyć ze swoją pogardą.
Jeżeli nie ma prawa odsunąć się i pogardzać, ma prawo sądzić .
Zdradą byłoby myśleć przeciwnie. Umiera się samemu. Wszyscy
umrą sami. Niech przynajmniej samotny człowiek zachowa prawo
do pogardy i wyboru w tej strasznej próbie tego, co służy jego
wielkości.

Zgodzić się
że

na

próbę

i wszystko, co w niej jest. Ale

przysiąc,

w tym z najmniej szlachetnym z zadań wykona się tylko naj-

szlachetniejsze gesty. Istotą szfachctności (prawdziwej, serca) jest
pogarda, odwaga i głęboka obojętność.
(... ) Ba, być podszytym tchórzem to jeszcze nie zbrodnia. Mało
znam ludzi, którzy nie odczuwaliby strachu nieodłącznego, gdy
się idzie niemal bezbronnym przeciw przeważającej sile, ryzykując
przy tym życie. Sam również nie uważam się za odważnego, ale
ani jednego rozkazu nie zostawiałem nie wykonanego (... ).
(... ) Taka „robota" na dłuższą metę często wywiera wybitnie
demoralizujący wpływ, bo już w swym założeniu jest burząca,
a nie budująca. Przede wszystkim uczy wykrętów i kłamstwa.
Wiem po sobie, ile razy musiałem okłamywać najbliższych i czasem nawet samego siebie, byle tylko „robota" szła. Po wtóre trzeba stale robić rzeczy niezgodne z prawem (... ). W Organizacji zaś
jest dużo gości, którzy wykonując wyroki lub urządzając inne
„kawały" w tym stylu pod wpływem swego sposobu bycia inaczej
patrzą na świat od: przeciętnego zjadacza chleba. (... )
Stanisław Strzelichowski, Dwa lata 1942 -

Wroclaw Ossolineum 1972.

1944,

*
Jeśli jest prawdą, że absurd się dokonał (odsłonił raczej),
jest też prawdą, że żadne doświadczenie nie ma wartości samo
w sobie i że wszystkie gesty są w takim samym stopniu pouczające. Wola jest niczym. Akceptacja wszystkim. Pod warunkiem,
że w doświadczeniu najbardziej prostym czy najbardziej rozdzierającym człowiek jest zawsze „Obecny" i znosi je nie wytrą
cając mu broni, rozporządzając całą swoją przenikliwością.

•
Żyjemy

w świecie, gdzie trzeba wybierać, czy być ofiarą,
i tylko to. Ten wybór nie jest łatwy. Zawsze mi się
wydawało, że w istocie nie ma katów, tylko ofiary. W ostatecznym
rachunku, oczywiście. Ale to nie jest prawda rozpowszechniona.
czy katem -

•

Najbardziej naturalną skłonnością człowieka jest zniszczyć
siebie i cały świat razem z sobą. Ile szalonych wysiłków, żeby
być tylko normalnym! I i leż wi ększy jeszcze wysiłek dla kogoś,
kto pragnie zawładnąć sobą i myślą. Człowiek sam z siebie jest
niczym. To tylko nieograniczona szansa. Ale też ponosi odpowiedzialność za tę szansq. Sam z siebie skłonny jest tylko do rozcień
czeń. Ale niech jego wola, jego świadomość, jego duch przygody
zwyciężą, a szansa zaczyna rosnąć. Nikt nie może powiedzieć, że
osiągnął granicę człowieczeństwa. Te pięć lat, które mamy za sobą,
nauczyły mnie tego. Od zwierzęcia do męczennika, od samej istoty
zła do poświęcenia bez żadnej nadziei nie było innych świa
dectw jak wstrząsające. Rzeczą każdego z nas jest wydrzeć z siebie najwi ększą szans ę człowieka, jego cnotę ostateczną. W dniu,
kiedy granica ludzka będzie miała sens, stanie problem Boga. Ale
nie przedtem, nigdy przedtem, zanim możli\ r ość nie zostani e wyczerpana do końca. J est tylko jeden możliwy cel dla wielkich czynÓ\ ludzkich, to ludzka pełnia. Al e wpi erw stać się panem samego
si ebie.

*
Któż wypowie rozpacz człowie ka, który wziął stron ę świata
przeciwko stwórcy i który, tracąc poczucie ni e winności własn e j
i innych, osądza, że świ;it i on sam są równie zbrodniazy, jak
stwórca.

*
Przez

tysiąclecia świat był

podobny do tych renesansowych
gdzie na zimnych płytach z kamienia ludzie
są torturowani, podczas gdy inni patrzą gdzie indziej w najdoskonalszym oderwaniu. Liczba „niezainteresowanych" była zawrotna
w porównaniu z zainteresowanymi. Historię określała ilość ludzi
nie zajmujących się nieszczęściem innych. Czasem przychodziła kolej na niezainteresowanych. Ale działo się to wśród obojętności
powszechnej i jedno równoważyło drugie. Dziś wszyscy udają
zainteresowanych. W salach pałacu świadkowie zwracają się nagle
ku biczowanemu.
malowideł włoskich,

•
Są chwile, kiedy człowiek poddaj e się cierpieniu tak samo
jak wówczas, gdy jest to cierpienie fizyczne: wyciągnięty , nie1:uchomy, bez woli i bez przyszłości , słuchając tylko przypł ywow
bólu.

Alb er t Camu s

Fot. Adam Hawalej

W repertuarze

TEATRU POLSKIEGO
Sta nisław Wyspia1'1ski -

Witold Gombrowicz -

Kierownik techniczny : HENRYK BORYCKI
Brygadier sceny: ANTONI KOŁACZEK

WESELE

TRANS-ATLANTYK

Stanisław L Witkiewicz -

SZEWCY

Ki erownicy pracowni:
krawieckiej damskiej WŁADYSŁAWA l\lASZT A LE 7.
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA
szewskiej: JERZY PORZYCZEK
modelatorski!ej: SŁAWOM IR KALET A
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK
1

W p r zyg o to w a n i u:
William SZl'kspir -

PERYKLES

Reżyseria i choreog rafia -- H enryk Tomasze wski. Występuj ~)
mimowie Wrocławskiego T eatru P a ntomimy i aktorzy Tea tru
Polskiego. Sce nogra fia - Zofia de Ines-Lewczuk, muzyka Zbigniew Kamecki.
Georg Buchner -

WOYZECK

Reżyseria - Tade usz Minc, scenografia - Michał Jędrzejewski
i Wojciech Jankowiak, muzyka - Zbigniew Kamecki.

Ki erown ik Biura

:

Obsługi

Widzów:

WIESŁAWA ŻUREK

W repertuarze

TEATRU KAMERALNEGO
Jerzy Zawieyski -

ZIEMIA NIE JEST JEDYNA

Franciszek Zabłocki -

FIRCYK W ZALOTACH

Aleksander Fredro -

DAMY I HUZARY

W przygotowaniu :
Molier -

Reżyseria jewski.

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Organizacj a Widowni , ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386- 53. w. 91

R edakcja programu: Maria Dębicz
Opracowanie graficzne: Edward Kostka

ŚWIĘTOSZEK

Andrzej J. Dąbrowski, scenografia -

Jacek Zaga-

T eatr Polski
u L Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

Teatr Kameralny
ul. Świdnick a 28
t el. 44-62-01
Cena 25 zl
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