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Włodzimierz Szturc 

Wiwat Polonia! Wiwat my! 

Tak wola Karmazyn w 1 scenie I aktu Wyzwolenia. Słowa te brzmią ra
dośnie, dumnie, a przecież na tle całości dramatu i jako konsekwencja minio
nej sceny - są znakiem ironii Wyspiańskiego, który tę pychę i obłudę Karma
zyna i Hołysza, jego partnera w dialogu, bierze w nawias głębokiej zadumy. 

Kluczem do tej sceny i do jej wyimaginowanego patriotycznego przesiania 
jest dwuwiersz z didascalium: 

Tu rozpoczyna szereg mów 
polonez, grany dźwiękiem stów. 

Myślę, że owa dalej przedstawiona sytuacja może być jakimś otwar
ciem na sens dzieła. Na pierwszy rzut oka przywołany dwuwiersz zapowia
da taneczny charakter i muzyczny przebieg dialogu, owego szeregu mów 
opartych na rytmie poloneza. Mowy te będą tu właśnie upersonifikowane, 
będą posługiwać się wieloma maskami retorycznych figur, często niepraw
dziwych, fałszywych, oszukańczych. A samo przywołanie poloneza - czyż 

nie jest obłudne? Taniec ten w kulturze polskiej ma wysoką rangę, w dodat
ku utrwaloną przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Wedle tradycji 
wywodzi się z „tańca chmielowego", dokładnie z „tańca pieszego a chmie
lowego", będącego parodystyczną formą wprowadzoną w XVIII wieku przez 
krakowskie mieszczaństwo pochodzenia niemieckiego. 

Więc coś się tu nie zgadza„. Ma to być „polski polonez", a przecież 
jest to polonez obcy. I rzeczywiście: wystarczy wczytać się w „słowny polo
nez" Karmazyna i Hołysza - brzmi on fałszywie, żeby nie powiedzieć: obłud
nie. Jego melodia nie jest tu melodią słów poloneza, pełno tu niezdarności, 
zdania są okrutne w treści. Cóż więc mówić o wymarzonej taktowności, me
lodyjności i o narodowym temacie: 

KARMAZVN 

Sto lat już jęczym w więzach lwy 
Cóż aspan na to? 
HOŁYSZ 

Świat z nas drwi. 
KARMAZVN 

Myśleć o lepszej trudno doli 
HOŁYSZ 

Trzeba by za krew faknąć krwi. 

Takie słowa w narodowym tańcu? W tańcu Wieszcza i tańcu Chopina? Prze
cież taniec zwany polonezem z Wyzwolenia to - wedle wątku - ten sam ku
lejący i niezdarny menuet, jaki znamy ze sceny Balu u Senatora z Dziadów, 
w której orkiestra gra do tańca menueta z Don Giovanniego Mozarta, ale 
tańczący kłamią, mylą rytmy, używają kalamburów. 

DAMA 

(do Senatora) 

Jak ślicznie, lekko tańczysz Pan. 
SOWIETNIK 

(z gniewem) 

Jak tu pomieszczafy się czyny! 
DAMA 

li crevera dans /'instant 
DAMY 

Ah! quelle beaute, quelle grace! 
MĘŻCZVŻNI 

Jaka to świetność, przepych jaki! 

Jeśli DAMA mówi, że Senator „zaraz zdechnie", to SOWIETNIK, urzędnik 
carski, zwraca uwagę na pomieszanie - by tak rzec - ról społecznych; jeśli 
DAMY chwalą piękno oraz wdzięk balu - to mamy tu do czynienia z grą ma
sek, która to gra pokazuje rozpad świata oraz zanik poczucia godności, 
przyzwoitości i wiary w jednoznaczne słowo. 

Wydobądżmy z Wyzwolenia sądy o Polsce współczesnej. Nie chciej
my widzieć w tym arcydziele dotyczącym poszukiwania języka porozumienia 
i nieodnalezienia go zaledwie sztuki o problemach narodu na początku XX 
wieku. Zauważmy, że pojawia się tu przede wszystkim sprawa ustawicznego 
próbowania, także w słowie, ustalenia tego, co jest prawdą, a co fałszem, co 
maską, a co po prostu ludzką twarzą. Więc nie o historię narodu i nie o spór 
z romantyzmem i w gruncie rzeczy nie o Mickiewicza- Geniusza tu chodzi, ale 
o widowisko zwane „Polska współczesna". Co o niej zatem mówi Wyspiański? 

Ustami PREZESA: 

Rękę pofóżmy na naszym sercu i sfuchajmy, 
jak nasze serce bije. 
(„.) 
A teraz pogodni zasiądźmy do wspólnego stafu 
i pamiętajmy jedno: nie wymawiać nigdy 
stawa: Polska. 

Ustami PRZODOWNIKA: 

Podajmy sobie ręce bohaterskie i jedno ino 



wciąż walajmy: Polska, Polska. 
(. . .) 
Braterskie sobie podajmy ręce, abyśmy 
wiedzieli, że w węzel spajamy się nierozdzielny, 
nierozerwalny, uświęcony tym slowem: Polska. 
(CHÓR krzyczy ciągle: Polska. Polska.) 

Ustami KAZNODZIEI: 

Do góry, bracia, do góry 
gdzie orze/ ptak bialopióry 
Polskę na skrzydlach ponosi. 
( .. .) 
Bóg Polskę we mnie glosi! 

Ustami PRYMASA: 

Roma mi udziela zaklęcia, 
a Roma nie może się mylić. 
( .. .) 
W mym slowie uznajcie Pana 
a stawa i wielkość wasza. 
(. .. ) 
Na kolana Rycerze - Polacy 
ze schylonym stawajcie tu czo/em 
( ... ) 
Na kolana! 

Może nie trzeba tych wykrzyknień komentować. Wydaje się, że czy z lewa, 
czy z prawa wznoszą się one do góry, w rozbitych chorałach kłamstwa, fał
szywej retoryki, a przede wszystkim p y c h y n a r o d o w ej. 

Ale pycha jest taką skazą człowieka, że czyni go podobnym do in
nych pysznych ludzi. Nie wymaga indywidualizmu. Nie chce różności. Nie 
potrafi szanować nawet samego pysznego. W pewnym sensie jest zawsze 
maską kłamstwa. Maska ta jest taka sama w świecie pysznych, ponieważ 
nigdy nie wiadomo, czy mówią prawdę czy nie. Maska pychy jest zawsze ta 
sama. Jest ona zarazem zatruciem twarzy, która nigdy nie wróci, jeśli była 
w ogóle, do swego pierwostanu. W dawnych czasach w Grecji mawiano: 
„wszyscy Kreteńczycy kłamią'', chodziło bowiem o skłonność nielubianych 
wyspiarzy do makijażu i maskarad. A w Polsce, nie tylko tej z Wyzwolenia, 
czyż nie jest inaczej? Czy jest jakaś zasada, jakiś kamień pobierczy, który 
oddzieliłby maskę od twarzy? W Wyzwoleniu miał to być Konrad, ale prze
cież on w ogóle nie rozmawia z maskami, rozmawia z samym sobą nosząc 
maskę Konrada, choć przecież jest bardziej Gustawem! Nawet tylko Gusta
wa, nie Konrada cytuje, albo mówi tak jak Kordian, co wykazała nie tak daw
no Maria Prussak [w: Dramat polski. Interpretacje. Gdańsk 2002]. 

Rys. Marek Braun 



Ale w gotowości do maskowania twarzy tą samą maską można 
okryć również lęk skłóconych braci, braci w kłamstwie, bo takie konfraternie 
też istnieją. Wspólną cechą tej konfraterni jest oszukiwanie między sobą sa
mych siebie. Pisała o tym Hannah Arendt, kiedy analizowała kwestie podbo
ju świata przez jedną właściwie maskę polityki brunatnych koszul. Doszła do 
wniosku, że nawet ideologicznie przeciwstawieni sobie ludzie, w gotowości 
do kłamstwa i jego ukrycia pod wspólną maski polityki oszukują swe elekto
raty, bo czynią w istocie, czy z lewa, czy z prawa, czy z centrum po prostu 
to samo. A kiedy wybrani tracą władzę - zaczyna się proces „autoindukcji 
kłamstwa" (określenie Steffena Dietzscha}. Już sama myśl o utracie władzy 
wyzwala konieczność ukrywania prawdziwych intencji. Maską w polityce 
rządzi więc strach przed detronizacją wspólnotowego poczucia jedni. 
A strach bywa, jak znamy to z historii, żródłem agresji. I żródłem nowego ję
zyka. W 1936 roku, w Związku Sowieckim pewien generał widząc rozlatują
cą się grupę trockistów i odczuwając zagrożenie dla swojej, sprzyjającej im 
zresztą polityki , znalazł gromadę w i n n y c h , zdemaskował jej poczynania 
i wołał , jak pisze A. J. Wyschinski (Gerichtsreden, Berlin 1951) a nawet 
wrzeszczał w ten sposób: „Żądam , aby te wszystkie psy zostały rozstrzela
ne!" Od 1936 roku minął tylko jeden dzień. Demaskują się wszyscy na od
powiednich szczeblach, ale demaskacja już jest wówczas tylko przybraniem 
nowej maski. Dlatego pewien generał żądał rozstrzelania zdemaskowanych. 

A może wyjdzie więc , jak pisał Wyspiański , polski Edyp, polska An
tygona, może Orestes, może Odys ... Wyjdą, ale jacy? Czy jak u Wyspiań
skiego w Powrocie Odysa jako uciekający od siebie zbrodniarze i łamiący 
prawa? Zrozumiał to Tadeusz Kantor, kiedy realizując ten dramat w Cricot 2 
w 1944 roku uczynił z Odysa niemieckiego żołnierza wracającego spod Sta
lingradu do jego własnej Itaki przez Polskę. Kantor pokazał tym samym, że 
w Odysach, w Wędrownych Ideologach jest silna trucizna. Są to bohatero
wie toksyczni , dlatego nie należy, bo nie wolno, im ufać i ich słuchać. Ich ję

zyk jest wszechwładny i zabójczy. Ich działanie - magią. Od terrorystyczne
go mitu rozpoczyna się podanie ręki terroryście. Praw mitografii już nie 
zmieni nic, tak było zresztą i w czasach Gilgamesza, Herhora, Nerona. Wła
dzę miały maski, nie twarze. 

Czy Wyspiański myślał, czy marzył o wyzwoleniu spod takiego sze
regu mitycznych i mityzujących układów pomiędzy maskami? Wydaje się, 
że tak. Srodze przez los doświadczany, wierzył w ludzką godność, prawość 

i sztukę , której nikt w masce fałszu nie może tworzyć . 

Zatem sztuka. Wysoki artyzm sztuki. Tragedia! Najszczytniejsza sztu
ka ma mówić i swoje DRAMATIS PERSONAE wprowadzić. 

Ma więc wyjść polska Antygona i polski Edyp i mają żegnać stońce i żegnać 
świat/o, pozdrowienie śląc mu od ust klnących. I żądać ma Antygona, aby jej 
byto wolno grześć brata i żalić się jego wczesnej śmierci i uczcić mlekiem 
i miodem, jak przystafo czcić umarlych, i ma swego mimo straże dokonać. 

I znowu poplątanie . Mówi to Konrad. W tamtej epoce. 

Dziś, gdy uciekinierów - Czeczenów odsyła się do państwa, które 
nie stanowi wedle praw międzynarodowych zagrożenia, gdy w imię ratowa
nia życia niszczy się życie, gdy Konrad odszedł już ze sceny ze swoimi efek
townymi marzeniami, co pozostało? Tego Wyspiański nie powiedział, choć 
wołał ustami Konrada 

Marsza/ku, zafamafeś ręce. Wawel, Wawel burzą! 

ale wołał to do „kogoś w kostiumie" . 

W „Tygodniku Powszechnym" z 1991 roku (nr 14), a więc 12 lat te
mu, a przecież jakby to było wczoraj, w artykule Chrześcijaństwo w postko
munistycznej próżni, ks prof. Józef Tischner zadał taką zagadkę Polsce wy
zwolonej: 

I tu rodzi się ostatnie z pytań: czym jest wolność? Rysują się dwie 
możliwości: albo jest grzechem, albo faską. Pierwsza odpowiedź uważa, że 

wolność jest zdobyczą czfowieka, któremu udafo się okraść Boga. Jeśli tak, 
to wolność zawsze musi być wolnością przeciw Bogu, a kto chce być z Bo
giem, musi z/ożyć ją w ofierze na oftarzu. Tak wygląda manichejskie spojrze
nie na wolność i jej nosiciela - czfowieka. Druga odpowiedź uważa, że sama 
wolność jest już faską - jest pierwszym darem Boga, za którym mogą dopie
ro iść inne dary. Św. Pa wet pis at: „ wolnością tą Chrystus nas obdarowaf". Od
powiedź otwiera drogę pojednania chrześcijaństwa z najgfębiej pojętym li
beralizmem. Która z dwu odpowiedzi ma znaczenie dla naszej przyszfości? 

I przypomnijmy, że Wyspiański rozumiaf też wolność jako kamień probierczy 
naszych postaw. Dzień „ w y z w o I i n", którego doczekaliśmy mia! być ra
chunkiem sumienia. A co się z nami stafo? Jak pijany KARMAZVN śmiafo ma
chamy szabelką i w pijackim menuecie, który uważamy za poloneza, wrzesz
czymy: 

Wiwat Polonia! Wiwat my! 

Kraków, 16 listopada 2003 r. 
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Rys. Marek Braun 

Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. 

Młodość, raz już miniona, minęła niezwrotnie. 

Nowe rozpoczniesz życie - nowa czakać praca: 

życie nowe, wznawiane życie - wielokrotnie. 

Świat inny, w którym będziesz - co już cię otacza, 

zmienion jest w twoich oczach myśli twoich zmianą. 

Byt duszy nieśmiertelny - zaś dola tułacza 

widzi wszędy daremno ojczyznę kochaną. 

We snach ją widzisz jeno, w sennym przypomnieniu, 

gdy nie ma już jej dla cię w prawdzie i sumieniu. 

Ojczyznę miałeś w sercu - dziś masz ją w pragnieniu, 

dziś tęsknisz jeno do niej - cień - tęsknisz po cieniu. 

Dalej i dalej - płyń z falą -

Stanisław Wyspiański 

Powrót Odysa, Akt Ili 
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