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lrzysztof M ęt rak DIABELSl l IRĄG UZURPATORÓ W 
Twórczość dramaturgiczna Ireneusza Iredyńskiego stwarza świat porażaJący swą logiką i konsekwencją; :i:amknlęty świat. w którym natura ludzka poddana jest be:i:w:i:ględaym I demaslu1~ym próbom; dokonuje się bowiem na niej nieustannego 

eksperymentu. Człowiek w tych sztukach Jest zawsze skłonny do słabości i upadku . wydżwlgnlęcia bywają pozorne, a irracjonalności natury nie da się ująć w karby racjonalnego wyjaśnienia. Proste determlnaty, Jak siła, przymus. strach - określają 
tutaj zachowania , zmusrają do odgrywania ról, jakich dotąd posta ciom życie poskąpiło. Toteż założeniem wszystkich dramatów pisa rza Jest stosunek podległości między pośtaclaml, stosunek stale odwracany, gdyż władza polega na uzurpacji, a cementu
jąca rola terroru i strachu działa tylko do pewnego momentu sprawowan ia s iły. Małespolecznoścl poddane są bowiem procesom mechanizacj i i manlpulacJł ze strony cynicznych I zapamiętałych w grze uzurpatorów. Jednakże mechanizmu raz rozkręconego 
nigdy ole można zatrzymać. I zawsze powtarza się ten sam sch~mat : uzurpator, k tóry miał władzę nad innymi, traci ją na rzecz bardileJ· edpkowanych w szaleństwie, najczęściej sfanatyzowanych idealistów. W Samej słodyczy Jak na dłoni widać główne 
obsesje tego pisarza. Pod tym w:i:ględem Jest to r zeC2! z rzędu tych, o których zwykło się mawiać, iż są charakterystyczne dla danego autora. Znowu społeczność zamknięta.wyizolowana - tym razem sanatoryjna. Znów na początku widzimy Mistrza Cere
monll , demagoga równości I predestynacji - stałą osobę w kolekcji bohaterów pisarza. Oto Inspirator posługujący się techniką wymuszania posłuchu, którego pasją Jest panowanie i urabianie ludzi: wszystkie metody Sił dobre, jeśli upokarzają. Oto aranżer 
dysponujący nadświadomością, stwarzający rzeczywistość hipotetyczną . Pacjenci tylko czekają, są gotowi na podjęcie tonu Wielkiego Dyr ygenta. Ten mistrzowsko gra na ich kompleksach i urazach, wywołuje ich słabości i frustracje, p o d d aj e I m 
t 0 n. Tak rodzi się samozwańczy char yzmat, którym naznaczony był w Jasetkach - mode'l'ne komendant obozu, w ielki kazuista, demiurg świata , łże-bóg. O istnieniu charyzmatu - pisał Max Weber - decydu je u zn anie przez zwolenn ików au tory tetu 
przywódcy. W takiej chwili Jego wola staje się po prostu prawem. Samemu uz urpatorowi władza nad ludżmi stwarza różnorakie możliwości w yrwania się z bytu przedllliotowego ku Iluzjom wszechwładzy. On wie, ie pnemoc rodzi się z poniżenia I po 
rażki, gdyż Jej siłą sprawczą Jest potrzeba kompensaty. SteruJe tak pacjentami, że poczynają oni wyładowywać się na Samej Słodyczy z sadystycznym iaclęciern. Sama Słodycz to postać niemalże wyJęta ~ literatury: u Sade'a, Dostojewskiego, S_f:lvadora 
Dali, Millera pojawiała się często postać dziewczyny, będącej ucieleśnieniem niewinności, dziewiczości, liliowego Idealizmu, która zostaje poddana różnym piekielnym żądzom, psychoaoalliycznym seansom, wydobywaJlłCJYm z nleJ bezwzględnosc. Sama 
Słodycz Jest marionetką, p rzedmiotem w rękach Mistrza, ale uczy się szybk o i ten, li: to zna twórczość Ireneusza Iredyńskiego , domyśla się, że prześcignie wszystkich. Akt trzeci Jest benefisem Samej Słodyczy: strach przed silą fizyczną zmusza bowiem 
łudzi ~~ w szystkiego. Osiągnąć większość, przewagę i nieprzebrane możliwości manipulacji - nic trudnego, Jeśli się dysponuje przymusem. Sama Słodycz przejęła metody Mistrza, co więcej, udoskonallla Je: wyclitC!' z n!ch osta~zoe konsekwencje. Jej 
1dolnosc do ~iałaoia wiedzie aż do morderstwa na swoim popnednlku. Teraz pacjenci są zespoleni naprawdę, spoiwem jest strach i poczucie winy. Jean-Paul Sartre w Krytyce Rozumu Dialektycznego powl~da, Iz własnle boJazn była zaczątkiem g~up 
ludzkich, gdyz form owane były one przez system zobowiązań, k tóre uzasadniał tylko ter ror. Terror był bowiem nerwem socjalnej grupy, formą śmiertelnego przedmiotu troski, czyniącym wszystkich ludzi bracml. Te atawistyczne siły są nadal grozne 
I mają zdolność przeradzania si ę w swoiste dominanty nacisku takie we współczesnym społeczeństwie - taki jest sens dramatu Iredyńskiego. Do naszej epoki należy Już Jednak wiedza, Iż przemoc może sprawiać_ satysfakcję po~danemu Jej. Kiedy 
Sama Słodycz zmuszona Jest do odegt aoia sceny poniżenia I całuje Mistrza po butach, przypominają się sceny z film ów, w sposób najdrastyczniejszy podejmujących kwestię przemocy I agresji ludzkiej w całej. sztuce "'.społcze~neJ: Chodzi o Nędzne PSll Sama 
Peckinpaha I przede wszystkim Mechaniczną pomarańczę Stanleya Kubricka. Sama Slod ycz, Jako się rzekło, tkwi najgłębszymi korzeniami w obsesjach myślowych Iredyńskiego. Diabelski krąg uzurpatorow zakresla wokół siebie kredowe kola. 
Przemoc zaaplikowana ludziom łatwo zYSkuJe ich aprobatę, wyzwalając w nich 
ukryte poniżenie i bezwład psychiczny. Siła ma charakter narkotyku, wielką dozę 
sugestii i potrafi łatwo zawładnąć istotą człowieka, obezwładniając ją w instynkcie 
samozachowawczym i poczuciu moralnym. Stosunki międzyludzkie oparte są na grze, 
\lJow podstawę stanowi re lacja : wyższość - nlższośc'. Żadne abstrakcje nie mącą • 
umysłów postaciom Iredyńskiego, albowiem jest to świat z nich opustoszony. Gdy 
przemoc triumfu je w fin ale, wszystkie wartości ludz kie leżą w gruzach. Tkwi w t~· 
najwyżs:.te ostrzeżenie Sam ej Słodycz y, iż wspólnota oparta na strachu może 
wadzić do wspólnoty ostatniej. Wspólnoty wspólnego końca. 
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