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Ktoś powiedział o tej sztuce : „Komiks polityczny". Jest w tym 
sporo racji. Szybka i niespodziewanie zakończona kariera Piotra M. 
składa się z grubo kreślonych, plakatowych epizodów; trudno uwierzyć, 
by wszystkie mogły się wydarzyć Jednemu człowiekowi, w jednym ży
ciu. Ale też nie o potoczne prawdopodobieństwo tutaj chodzi. „Ołtarz 
wzniesiony sobie" jest karykaturą I syntezą losów pewnej grupy czy 
części pewnego pokolenia; karykaturze zaś zawsze przysługuje prawo 
do przejaskrawień. 

Co to za pokolenie? Piotr M. w roku 1953 liczył lat czternaście, 
maturę zdał w 1956. Zatem tJrodził się mniej więcej wtedy, gdy wybu-, 
chła wojna; to doświadczenie jednak wypadło dla niego zbyt wcześnie. 
Jego świadomość zaczęła się kształtować na przełomie lat czterdzie
stych I pięćdziesiątych; mrok i strach tego okresu wywarły znaczny 
wpływ na jego psychikę. Ale gdy przyszedł rok 1956, Piotr był jeszcze 
za młody, by w czymkolwiek uczestniczyć serio, by przeżywać katharsis, 
uwierzyć albo właśnie przestać wierzyć. Ominął go moment, w którym 
opcje polityczne sprzężone bywały ściśle z wyborem ideowym •i moral
nym, kiedy istniało jeszcze „Po prostu", trwała bojowa epoka STSu. 
Dojrzał bardzo niedługo później, lecz czas historyczny był już inny. 
Wygasł żar, nastąpiła mała stabilizacja. Rówieśnicy Piotra :M., jeśli byli 
poetami, należeli do Orientacji „Hybrydy", gdzie zamiast agitować zaj
mowano się formą i osobowością. Inni studiowal'i według rozsądniej niż 
przedtem ułożonych programów lub zakładali teatry piosenki, niektórzy 
nawet zaczęli jeździć za granicę. Polityka odsunęła się na dalszy plan, 
przeszła w ręce specjalistów : zawodowych działaczy, taktyków I wta~ 
jem ni czonych. 

Rówieśnicy Piotra M. sami siebie charakteryzowai'i czasem jako 
generację bez przeżycia pokoleniowego. MówHI, że ominął ich zarówno 



październik, jak marzec; pierwszy przyszedł dła nich za wcześnie, drugi 
- za późno. Istotnie, w 1968 czuli się już na ogół zbyt dorośli, aby 
uczestn1czyć w młodiieżowej rewolcie. Przeważn•ie też widzieli w niej 
przede wszystkim splot rozmaitych działań ta'ktycznych; i to niezależnie 
od tego, po której stronie emocjonalnie skłonni byliby się opowiedzieć. 

Dla wielu z nich bowiem polityka stała się sferą czysto Instrumentalną, 
gdzie środki są z istoty czymś odmiennym od celów. Oczywiście, taki 
sposób myślenia nie musiał być - I na pewno ni~ był - właściwy 

wszystkim przedstawicielom tej generacji, jednak postawy takie zosta
wiły wyraźne ślady zarówpo w ówczesnej literaturze, jał< publicystyce. 
A przecież wtedy właśnie dojrzewała ostatecznie kadra dla dekady na
stępnej. 

Bohater Iredyńskiego, jest właśnie przedstawicielem t;ej kadry. 
Tylko biografię autor mu mocno wyjaskrawił. Pierwszym doświadcze
niem Płotra nie są drętwe lekcje, monotoona propaganda ,f lękliwie sci
szane głosy dorosłych; od razu jest ojciec z politycznym dożywociem 
I matka z gachem, który śledztwo w sprawie ojca .prowadził. To mocne 
uderzenie ma jednaik w sztuce swoją wyraźną funkcję: symboliczna 
utrata rndzi'ców (ojciec zdradziił sieb-ie, załamawszy się w śledztwie; 
matka z kolei zdradziła ojca) oznacza utratę podstawowych wartości, 
ja~ie się zazwyczaj z dzieciństwa wynosi. Toteż Piotr z dzieciństwem 
żegna się jako zupełny nlh'ilista. A w dodatku - nihilista spragniony 
rewanżu. 

Nłe ma już oporów, a chciałoby się odkuć. Na losie, na bliźn1ch . 
Najpierw jest po prostu chuliganem, a·le doświadczenie beilpośredniej 
przemocy nad ~nnyml, choć miłe, n1e na długo może go zaspokoić. 
Potrzebniejsza mu jest rozleglejsza władza nad ludźmi. Taka władza, 
Jakiej dostarcza instrumentalnie traktowana polityka. I Plotr zwr~ca się 
ku polityce. Zaczyna od Qenzury, choć ta praca nie cieszy się prestł-

KAŻDY Z NAS JEST . TROCHĘ WIESZCZKIEM 

KRYSTYNA NASTULANKA: Czy istotnie czuje się pan specjalistą od 
Zła? Czy rzeczywiście Zło uważa pan za jedyną, wyłączną rzeczy
wistość? Przypisuje się panu taki pogląd ... 
IRENEUSZ IREDYŃSKI: Pamiętam, napisał ktoś tak„. Ale czy można 
dyskutować z absurdalnym zarzutem? Jeżeli się powie, że nby zaistniało 
Zło musi istnieć Dobro, to .„ 
N.: Bóstwo t:lobra, bóstwo zła - to bez mała manicheizm. 
I.: W „Czo/wieku epoki" zamieściłem nawet niewielki traktacik na ten 

temat. 
N.: Tego dualistycznego światopoglądu trudno by jednak szukać w 

pana prozie .„ Zdaje się, że poezję uważa pan za nosicielkę cie
plejszych, emocjonalnych treści. 

I.: W poezji jestem lirykiem. Zresztą już sam gatunek predystynuje do 
mówienia innym tonem. . 

N.: A proza służyć może wyłącznie demaskacji, szyderstwu? 
I.: Proza może służyć wszystkiemu„. Mówiąc nawiasem. nie uważam 

się wyłącznie za satyryka. 
N.: Ale i nie za epika chyba? 
I.: Epiki już nie ma. Była. Uważam się za poetę piszącego wiersze, 

prozę i dramaty. 
N.: A nie pociąga pana literatura-zwierciadło rzeczywisl!ości, w któ

rym świat odbijałby się we wszystkich swoich blaskach i cie
niach? 

.: Mnie taka literatura nie interesuje, bo jej nie ma i nigdy nie istnia
ła. Takim lustrem mogłaby być tylko myśl Boga. 

N.: A więc - nie wymierzanie sprawiedliwości światu i ludziom, lecz 
piętnowanie tego, co godne potępienia, tak? 

I.: Nie. Mówienie własnym głosem o interesujących mnie sprawach. 
N.: A jak pan widzi świat prywatnie? Czy w kategoriach, jakie de

monstruje pan w swoich utworach? Czy też są to tylko okulary 
pisarza? I czy w ogóle można rozdzielać prywatne widzenie świa
ta od profesjonalnego? 

I.: Kilka pytań, które wymagają rozróżnienia. A więc jestem pewien, że 
pisarz powinien dawać wyraz swoim prywatnym przekonaniom -
jeżeli je ma - w literaturze. Jeżeli myśli i mówi prywatnie coś in
nego, a pisze coś innego, to jest to albo oportunista albo prostytut
ka intelektualna ... Natomiast pisarz, który w życiu prywatnym byłby 



tylko uosobieniem swoich obsesji pisarskich, wydaje się nie do po
myślenia. To byłby potwór. 

N.: A pisarz, który jest -w literaturze wyrazicielem wyłącznie prywat-
nych doświadczeń? 

I.: Jeżeli bez przefiltrowania Intelektualnego lub rozbuchania wyobrażni, 
to wtedy jest to nudziarz lub amator. ( ... ) 

N.: Te wszystkie literackie zabawy mieszczą się w ramach jednej 
nadrzędnej konwencji, która w teatrze zyskała sobie miano teatru 
okrucieństwa. 

I.: Być może ... Ale cała literatura jest wielką konwencją składającą się 
z mniejszych. Każdy pisarz ma prawo do wyboru konwencji lub do 
jej tworzenia. ( ... ) 

N.: Czym jest, według pana, pisarz? 
t: We wczesnych latach pięćdziesiątych wbijano nam w szkole do 

głów, że pisarz jest „inżynierem dusz ludzkich" ... Już wtedy nie było 
dla mnie bardziej odstręczającej definicji. I dla pisarza I dla czytel
ni'ków. Pisarz jawi się jako zależny od dalekich dyrektorów mani
pulator jednostek stojących n-iżej od niego ... Czym jest pisarz? Me
dium swego czasu. Według możliwości własnych i sytuacji ogólnej ... 
Albo najprościej: pisarz to taki pan albo pani, która opowiada hl-
stOFyjki. 

N.: Mając jednak coś na myśli? 
I.: Daj Panie Boże! 

N.: Czy nie wierzy pan w kathrarsis, jakle niesie sztuka? Czy też pan 
sam, jako pisarz, odżegnuje się od takie/ psychoterapeutycznej 
funkcji? 

I.: Słowo „katharsis" miało sens wtedy, gdy sztuka była blisko spo
krewniona z rellgiq lub magią. Dzisiaj w odniesieniu do sztuki to 
pusty dźwięk ( .. . ) Dlaczego mamy mówić o psychoterapeutycznej 
funkcji literatury, gdy możemy powiedzieć, używając- równie scjenty
cznego języka, o jej funkcji psychobodźcowej. Wydaje mi się, że 
literatura w małym stopniu leczy duszę, tę rolę o wiele lepiej spełnia 
na przykład psychiatria z psychoanalizą, psychodramami i farmako
logią; tę funkcję o wiele lepiej spełnia religia czy przyjazne stosunki 
osobiste. A literatura daje nam bodźce do przemyśleń lub wzruszeń . 
Bądźmy skromni. Nigdy nie wierzyłem dętym prorokom, którzy hała
sowali, że literatura powinna się wstydzić tego, że jest tylko litera
turą. A może jest tylko rozrywką? ( ... ) 

N.: Są więc rozrywki i rozrywki? 
I.: Tak. Takie, które dostarczają rubasznego śmiechu, uśmiechów, śmie

szków, olśnień estetycznych, zapatrzeń w siebie, łez, zamyśleń, me
lancholijnych łaskotań, ltd. 

N.: Zatem konsekwencje psychologiczne dla odbiorcy są co najmniej 
nie wykluczone. 

I.: N~ pewno, ale nie przeceniam ich siły ani znaczenia. 
N.: Więc pomniejsza pan literaturę? Celowo chyba? Może to wygod

na czy niezbędna do pisania hipoteza robocza? 
I.: Trzeba się zgodzić ze swoją _ sytuacją. Może nawet lepiej, że tał< 

jest. Miejsce wieszczów zajęły środki rozpowszechniania informacji. 
Po?ziwiam tych, którzy chcą przywrócić literaturze miejsce, jakle 
za1mowała -kiedyś w historii. Złudy często bywają szlachetne i wznio
słe. A ja lubię teatr patetyczr:iy ... 

N.: A teraz inna sprawa - czy nie uważa pan, że przeciętny widz po 
zapoznaniu się z bohaterami pana sztuk, wyjdzie z teatru nie
zmiernie pokrzepiony wewnętrznie, przekonany, że to nie o nim 

/ mowa, widząc oczyma duszy świetlistą aureolę nad własną gło
wą ... Ten sztafaż okrucieństwa stępia strzały, osłabia _silę natarcia. 

I: Tak by też było ze sztukami napisanymi inaczej. Stare zjawisko: 
wadami obarczamy innych ... Ale przy okazji: wielcy łotrzy zawsze 
domagają się sztuki zdrowej moralnie. Przykład Hitlera, który zakazał 
„sztuki zdegenerowanej" jest jego piękną ilustracją. A mały tyran 
domowy, albo półinteligent też lubią sztuki bezkonfliktowe. Skłama
ne sielanki. 

N.: Me drażo/ to pana? 
I.: To normalne. Do takich ludzi i tak się nie dotrze. Sztuka mówi coś 

tylko ludziom wrażliwym. Dla Innych Istnieją tylko dogmaty i uprze
dzenia ... Pisarz musi sobie zdawać sprawę z nikłości swoich wysił
ków w dzisiejszym świecie, ale mimo to dalej robić swoje. Każdy 
z nas wierzy, że jego pisarstwo jest komuś potrzebne. I tak powin
no być. Jedynie dla wielkich świętych albo dla wielkich potępionych 
literatury, ta wiara była niepotrzebna. ( ... ) 

N.: Krytyka dość zgodnie przypisuje panu umiejętność przewidywania 
pewnych procesów społecznych. Pisał pan o mentalności gitow
ców na w/efe lat przed ich pojawieniem się ... 



I.: Małe sprostowanie: nigdy nie pisał~m o lu?ziac~ tak zwane~o m~r-· ~ 
ginesu społecznego, pisałem o ludziach, ktorzy nie chcą brac udzia-
łu w jakiejś grze. To, że z punktu widzenia społecznego ich zacho
wanie było naganne, to zupełnie inna sprawa. U mnie był to raczej 
typ sfrustrowanego intelektualisty - czy półintelektualisty ~ niż 
faceta o mentalności bandyckiej ... A co do przewidywań,-to jestem 
jednym z wielu pisarzy, którzy przeczuwają nadchodzące zjawiska, 
ta zdolność do materializowania w słowach tego, co wisi w powie
trzu, wydaje mi się dość naturalna u poetów. Każdy z nas jest tro-
chę wieszczkiem„. ( ... ) . . 

N.: Powiedział pan kiedyś, że pisze pan wciąż tę samą sztukę, 1 ze ta 
sztuka dzieje się wszędzie i nigdzie, teraz i zawsze, prawda? Ale 
czy rzeczywiście? Bo mnie się wydaje, że pana sztuki dzieją się 
właśnie tutaj i teraz. · 

I.: Tutaj i teraz to jestem ja. A sztuki dzieją się w świecie b~jkowym. 
Wymyślonym dla sceny. Tak samo bajkowym jak ten, w ktorym roz
grywają się tzw. sztuki realistyczne„. Mówi!'lc. że piszę jedną i tę 
samą sztukę myślałem o problematyce. Choć zmieniają się konwen
cje literackie, to jednak literatura wciąż zajmuje się tymi samymi 
problemami. Robi to raz gorzej, raz lepiej. Dzieła sprzed stuleci 
często przewyższają dzieła współczesne, mimo, że mamy za sobą 
wieki doświadczeń zarejestrowanych w uczonych księgach, że ma
my wspaniałą technologię i nauk~. W literaturze, wbrew krytykom 
niektórych szkół, nie istnieje coś takiego jak postęp. Wciąż prze
żywamy w niej to samo życie lub śnimy ten sam sen. (.„) 

N.: Proszę pana, jako jeden z niewielu pisarzy swojego pokolenia 
odniósł pan sukces... Prawdziwy sukces w aurze autentycznego 
skandalu... Jak pan odbiera te sprawy w życiu prywatnym? 

I.: Nie odniosłem sukcesu. Po prostu tu i ówdzie coś o mnie usły
szeli, pozyskałem trochę przyjaciół i trochę wrogów„. Nie ma to 
jednak najmniejszego wpływu na moje życie prywatne„. Z punktu 
widzenia światowca jest ono szalenie ubogie. Dużo pracuję. 

N.: Trudno pan pisze? 
I.: Mam wymagania wobec siebie I dlatego często drę gotowe teksty: 

A pisać muszę dużo, bo utrzymuję się wyłącznie z literatury. MoJ 
relaks to albo czytanie, albo wódka, albo jazda samochodem. A ży
cia towarzyskiego właściwie nie uprawiam od lat. To minęło wraz 
z młodością. ( ... ) 

„ Pol i tyka" nr 13/1975 (fragmenty) 

żem wśród jego kolegów; ale też jest to dla n•iego tylko pierwszy, 
wstępny szczebel. Awansuje szybk,0, coraz głębiej wchodzi w grę. Pol4-
tyka stanowi dla niego zb1iór „manewrów taktycznych" i Piotr właściwie 
n·le jest w stanie zrozumieć, dlaczego ni~tóre z tych „manewrów" 
budzą u ludzi protest moralny. Przecież ostateczny cel „manewru" ma 
być społecznie korzystny„. A potem także ów cel gdz·ieś ginie, pozosta
ją same „manewry", a wreszcie zabawa ludźmi dla czystej przyjemności, 
uświadomienia sobie własnej władzy nad nimi. 

I znowu: kolejne etapy ikardery Piotra M. Iredyński przedstawia 
z większą troską o wyrazistość niż o prawdopodobieństwo poszczegól
nych sytuacji. Używa najgrubszej kreski, ale jest to zabieg celowy. 
W „Ołtarzu ... " nie chooZ'i przecież o ł<ookretny ludzk1 los, bo ten zaw
sze bywa nieprosty; chodzi o pew•en proces, którego wynil<iem jest 
absołutna samowola. Taka, j~ą Piotr demonstruje w spotkaniu z daw
nym przyjacielem: mieszanina prowokacjoi r bezkarnej, całkiem bezinte
resownej złośHwości. że taka samowola się zdarzała, o tym wiemy aż 
nadto dobrze; sztuka Iredyńskiego przedstawia Jeden z wariantów tej 
genezy. 

Bohater „Ołtana ... " zresztą nłe wytrzymuje własnej 'kariery. Jego 
poczucie wszechmocy rouasta się ~ bardzo, że owocuje obłędem. 

Z psychiatrycznego punktu widzenia jest to możliwe: świat traktowany 
jako obiekt gry nlie stwarza już żadnego oporu i wówczas jaźń prze
st8'je z tym światem kontaktować. Kończy się korekcyjne dZ'iałanie rze
czywistości. Obłęd P4otra nie wyntka z poczucia winy, z dysonansu 
poznawczego, z przekonania, że s'ię czemuś sprzeniewierzył. Przeciw-



nie: wynika z nadmiaru harmonii wewnętrznej, której już nikt ani nic 
nie zakłóca. Tarn, gdzie zabraknie sumienia i kontroli społecznej, może 
więc jeszcze Interweniować biologia. Ale nie musi i nie ma co na nią 

liczyć . 

MAŁGORZATA SZPAKOWSKA 
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