ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŒLI SPO£ECZNEJ, T. 52, 2007, PL ISSN 0066-6874

Janusz Goækowski (Pu³tusk)

Polskie elity polityczne w ogl¹dzie
i obrazowaniu Stanis³awa Wyspiañskiego
„LEAR
Czy nazywasz mnie b³aznem ch³opcze?
B£AZEN
Wszystkie godnoœci rozda³eœ, a ta przysz³a z tob¹ w œwiat.[...]
LEAR[...]
Kto z was powiedzieæ mo¿e mi, kim jestem?
B£AZEN
Cieniem Leara.”
William Shakespeare: Król Lear (akt I, scena IV)
(t³um. M. S³omczyñski)

1. Politycznoœæ dramatów Stanis³awa Wyspiañskiego
W wypowiedziach bêd¹cych integralnymi cz¹stkami (o ró¿nym znaczeniu
w intersubiektywnoœciach ¿ycia polskiego) polskiego myœlenia o problemach
cz³owieka, spo³eczeñstwa i kultury, sta³e i wa¿ne miejsce zajmuj¹ szczególnego
rodzaju sk³adniki „œwiata trzeciego”1. S¹ nimi dzie³a literackie2. Do polskiej
1
Zob. K. R. Popper: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, t³um. A. Chmielewski, Warszawa 2002, s. 138–230.
2
Zob. R. Ingarden: O dziele literackim. Warszawa 1960, s. 23–44, 281–326; zob. R. Ingarden:
O poznaniu dzie³a literackiego. Warszawa 1976, s. 40–65.
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sztuki literackiej odnieœæ wypada s³owa: „Dlaczego kultury narodowe zawdziêczaj¹ swój rozwój g³ównie twórcom literatury piêknej? By odpowiedzieæ rzetelnie na to pytanie, musielibyœmy wyjaœniæ w³aœciwe wszystkim ludziom [...] zami³owanie do epiki, legend, beletrystyki, poezji lirycznej, dramatu [...] Znacz¹cym rysem ról spo³ecznych œwieckich ludzi pióra [...] jako inicjatorów i twórców
kultury narodowej jest fakt, ¿e posiadali oni du¿o swobody innowacyjnej”3.
Znaczn¹ czêœæ tych dzie³ uznaæ mo¿na zasadnie za wypowiedzi polityczne. S¹
one bowiem zajêciem stanowiska w sprawach tego, co polityczne. Tak jest:
w Horsztyñskim i Fantazym, w Romansie Teresy Hennert i Przedwioœniu. Tak jest
równie¿ w Po¿egnaniu jesieni i Szewcach, w Trans-Atlantyku i Pornografii. I tak¿e: w Policji i Ambasadorze, Powrocie z Carskiego Sio³a i Dwu g³owach ptaka.
Dzieje wypowiadania siê w dzie³ach sztuki literackiej o tym, co polityczne s¹
„histori¹ d³ugiego trwania”4 w dziejach polskiej refleksji na temat pañstwa jako
formy u³adzania/kszta³towania ¿ycia miêdzyludzkiego: od piœmiennictwa renesansowego do naszej teraŸniejszoœci. Zaczyna siê Jana Kochanowskiego Odpraw¹ pos³ów greckich. W dzisiejszych czasach œwiadectwem s¹ zaœ wiersze Zbigniewa Herberta o Panu Cogito, a wczeœniej trzy powieœci Józefa Mackiewicza
o obecnoœci bolszewizmu w losach polskich (Lewa wolna, Droga donik¹d, Nie
trzeba g³oœno mówiæ). Zaznaczyæ wypada, ¿e w dziejach polskiej literackiej wypowiedzi o tym, co polityczne, zawieraj¹ trwa³¹ i siln¹ obecnoœæ krytyki spo³ecznej. Wypowiedzi tego nurtu s¹ tymi, które przedstawiaj¹ czytelnikowi (w tym historykowi idei socjopolitycznych i historykowi nauki o polityce): Krytykê polskich elit politycznych za niedostatek kompetencji merytorycznych i brak nale¿ytej s³u¿by dla narodu polskich.
Wskazuj¹ na stany patologii ¿ycia publicznego jako problemy spo³eczne, których rozwi¹zywanie jest bezwzglêdn¹ powinnoœci¹ wyznaczon¹ ethosem patriotycznym.
Rozpatruj¹ warianty alternatywne w koncypowaniu i realizowaniu planów
wyznaczonych d¹¿eniami do zadoœæuczynienia interesom i aspiracjom narodu
polskiego.
Przedstawiaj¹ b³êdy polityczne jako przypadków sk³adaj¹cych siê na d³ugotrwa³¹ tradycjê wyborów niew³aœciwych i odrzuceñ wyborów najprawdopodobniej w³aœciwych, gdy chodzi o decyzje w sytuacjach nakazuj¹cych przemyœlnoœæ
i zaradnoœæ w dobieraniu metod i instrumentów.
Ujawniaj¹ trwa³¹ obojêtnoœæ na dobro narodu i racjê stanu jego pañstwa ze
strony licznych rzesz oœwieconych obywateli polskich, a w tym te¿ polskiej „arystokracji umys³owej”5.
3

F. Znaniecki: Wspó³czesne narody, t³um. Z. Dulczewski. Warszawa 1990, s. 47.
Zob. F. Braudel: Historia i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie. W: Historia i trwanie, t³um.
B. Geremek. Warszawa 1971, s. 46–89.
5
Zob. F. Znaniecki: Upadek cywilizacji zachodniej. W: Pisma filozoficzne, t. 2. Warszawa
1991, s. 946–953.
4
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Charakteryzuj¹ siln¹ sk³onnoœæ znacznej czêœci polskiej „arystokracji umys³owej”, a zw³aszcza sporego od³amu elity politycznej do mentalnego konformizmu wobec rozmaitych doktryn zagranicznych, czyli zapoznawania powinnoœci
prezentowania „polskiego g³osu” na rynku idei politycznych.
Co tyczy siê zaœ dramatopisarstwa Stanis³awa Wyspiañskiego, to nazwaæ je
mo¿na godnym uwagi politologa, socjologa i psychologa spo³ecznego przyczynkiem do dyskusji o narodzie polskim i elitach polskich w sytuacjach testuj¹cych6
moralnoœæ i m¹droœæ oraz przemyœlnoœæ i zaradnoœæ tych, którzy musz¹ wówczas
znaleŸæ formu³ê i regu³ê postêpowania rozwi¹zuj¹cych problem podstawowy.
Autor Akropolis zas³uguje bezsprzecznie na miejsce w historii rozwa¿añ (polskich i europejskich) o elitach politycznych – rozmyœlañ o ludziach, którzy z racji swych ról i statusów obligowani s¹ do spe³nienia funkcji „arystokracji umys³owej” – odegrania ról „przodowników kulturalnych”7 w dziejach narodu jako
wspólnoty uporz¹dkowanej i chronionej przez swoje suwerenne pañstwo. Zawarty w jego utworach dramatycznych, które dotycz¹ zdarzeñ z przesz³oœci
i wspó³czesnoœci polskiej na prze³omie, obraz elit politycznych zaliczyæ wypada
do literackiego „relacjonowania”8 obrazowania wywodz¹cego siê z ³¹czenia idei
nowoczesnego ukonstytuowania siê narodu z ide¹ identyfikowania problemów
spo³ecznych, które wymagaj¹ rozwi¹zania gwoli to¿samoœci i ¿ywotnoœci narodu. Fakty, do których nawi¹zuj¹ owe utwory, „daj¹ do myœlenia” (w znacznej
mierze dziêki interpretuj¹cym kompozycjom dramatopisarza). Fikcje, które
komponuje, s¹ fantazjami gwoli edukacji politycznej Polaków. Przede wszystkim jednak s¹ one powa¿nym g³osem w dyskusji o elitach polskich w dziejach
narodu polskiego jako wspólnoty politycznej.
O czym mowa w owych dramatach? Dotycz¹ one: Istotnych wad elity w³adzy
suwerennego pañstwa polskiego, czyli niedostatków kompetencji tych, którzy s¹
obsada pulpitu sterowniczego w czasach polskiej podmiotowoœci politycznej.
Kondycji duchowej narodu z zagrabion¹ ojczyzn¹, czyli wspólnoty tych, których pozbawiono ¿ycia w niepodleg³oœci – którym odjêto w³asne, suwerenne
pañstwo. Polacy (o nich to mowa w dramatach rozpatrywanych w naszym artykule) ukazani s¹ jako ci, którzy obowi¹zani s¹ udzieliæ stosownej „odpowiedzi”
na „wyzwanie”9, czyli ci, którzy poddani s¹ testowi chêci i umiejêtnoœci „wybicia siê na niepodleg³oœæ”. Jest to test dotycz¹cy charakteru i inteligencji ludzi
pewnego rodzaju wspólnoty cywilizowanej. Dramaty owe ukazuj¹ problemy narodu, do którego zasadnie odnieœæ mo¿na s³owa:
„Spo³ecznoœæ w trakcie swego ¿ycia staje [...] wobec bardzo wielu problemów, które ka¿dy jej cz³onek musi, najlepiej jak tylko potrafi, rozwi¹zaæ we w³a6

Zob. J. Goækowski: Ethos nauki i role uczonych. Kraków 1996, s. 178–202.
Zob. F. Znaniecki: Upadek cywilizacji zachodniej. Miejsce druku i strony jak w przypisie 5.
8
Zob. K. Mannheim: Socjologia wiedzy. W: Problemy socjologii wiedzy, t³um. U. Niklas. Warszawa 1985, s. 355–394.
9
Zob. A. J. Toynbee: Studium historii, t³um. J. Marzêcki. Warszawa 2000, s. 19–155.
7

312

Janusz Goækowski

snym zakresie. Powstanie ka¿dego problemu jest wyzwaniem do przejœcia jakiejœ ogniowej próby, i poprzez tê seriê prób cz³onkowie spo³ecznoœci stopniowo zaczynaj¹ siê od siebie ró¿niæ. Absolutnie nie sposób uchwyciæ znaczenia zachowañ jakiegoœ poszczególnego cz³onka spo³ecznoœci poddanego okreœlonej
próbie bez uwzglêdnienia podobnych czy niepodobnych zachowañ jego wspó³towarzyszy i bez postrzegania kolejnych prób jako serii wydarzeñ w ¿yciu ca³ej
spo³ecznoœci”10.
Kompetencji merytorycznej elity politycznej czasu Polaków bez Polski, czyli krêgu osób, dla których obmyœlanie projektów/planów skutecznej gry o „wybicie siê na niepodleg³oœæ” powinno byæ „zawodem i powo³aniem”11.
£atwoœci, z jak¹ w polskim ¿yciu miêdzyludzkim grasuj¹ demagodzy i szarlatani oraz jak ³atwo uczestnicy tego ¿ycia ulegaj¹ z³udom „myœlenia ¿yczeniowego”, czyli niskiego stopnia i zasiêgu tego, co w by³oby „zorganizowanym
sceptycyzmem”12 w odniesieniu do idei i praktyk sfery ¿ycia politycznego.
Rozpowszechnienia siê w polskim ¿yciu politycznym: a) zastêpowania deklaracjami i gestami, które „zaczarowuj¹” œwiadomoœæ spo³eczn¹, dzia³añ planowych i metodycznych – wyznaczonych strategi¹ gier politycznych; b) improwizowania dzia³añ politycznych, czyli zapoznawania obowi¹zku ³¹czenia socjotechniki z logistyk¹.
Twórczoœæ dramatopisarska autora Legendy mo¿e byæ uznana (materia³em
dowodowym s¹ w³aœnie wybrane do analizy i interpretacji utwory) za typow¹ dla
tradycji krytyki elit politycznych w dziejach polskiej sztuki literackiej. Stanis³aw
Wyspiañski jest, w wielu sprawach, bezsprzecznie kontynuatorem krytycyzmu
zawartego w dramatopisarstwie Juliusza S³owackiego. Szkopu³ w tym, ¿e (jak
dotychczas) nie ma kontynuatorów: godnych siebie i odpowiednich dla niego
swym punktem widzenia.
Przedmiotem analizy i interpretacji czynimy osiem dramatów. Zaczynamy
przestawieniem tez za³o¿ycielskich w relacjonowaniu charakteru polskich elit
politycznych w owych dramatach:
Teza pierwsza: Wyspiañski ukazuje niedostateczn¹ kompetencjê merytoryczn¹, ludzi rz¹dz¹cych czy staraj¹cych siê byæ rz¹dz¹cymi, w sytuacjach wymagaj¹cych znawstwa w definiowaniu sytuacji politycznych oraz podejmowaniu decyzji dotycz¹cych dzia³añ z zakresu in¿ynierii polityki.
Teza druga: Wyspiañski skomponowa³ (faktycznie – z pewnoœci¹, intencjonalnie – prawdopodobnie) komedie o ludziach, którym brak odpowiednich walorów charakteru i intelektu do odgrywania ról, które przypad³y/powierzono albo do których odgrywania aspiruj¹.
10

Ibidem, s. 21.
Zob. M. Weber: Polityka jako zawód i powo³anie, t³um. A. Kopacki. Warszawa 1998, s. 55–110.
12
Zob. R. K. Merton: Nauka a demokratyczny ³ad spo³eczny. W: Teoria socjologiczna i struktura spo³eczna, t³um. E. Morawska. Warszawa 2002, s. 590–591.
11
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Teza trzecia: Wyspiañski ukazuje, ¿e polscy ludzie polityki s¹ „niedo...” (znacznie poni¿ej standardów aktorstwa wymaganego/nieodzownego) przez konfrontowanie ich ambicji i aspiracji (rezydua) z ich gestami i deklamacjami pomyœlanymi jako automarketing ludzi chc¹cych byæ uznanymi za nadaj¹cych siê
na mostek kapitañski nawy pañstwowej (derywacje)13.
Teza czwarta: Wyspiañski, ukazuje dzieje polityczne Polski jako dzieje elit,
które s¹ „niedo...” w sposób pozwalaj¹cy mówiæ o „obrazkach z wystawy” karykatury politycznej, która jest wystaw¹ realistycznej narracji o tym, co Polacy najchêtniej przetwarzaj¹ w legendy albo kolektywn¹ amnezj¹ usuwaj¹ poza œwiadomoœæ narodow¹.
Teza pi¹ta: Wyspiañski, ukazuje dzieje ¿ycia polskiego jako dzieje „wyzwañ”, na które elity polityczne nie umiej¹ poprawnie reagowaæ przez obmyœlanie i udzielanie stosownych „odpowiedzi”.
Teza szósta: Wyspiañski, stwierdza, ¿e ludzie polityki polskiej grzesz¹ wobec
narodu: a) prywat¹ lub fakcyjnoœci¹ (nie staæ ich duchowo na konsekwentn¹ solidarnoœæ w „intencjonalnym wspó³dzia³aniu”14 na rzecz ¿ywotnych narodowych
interesów i podstawowych narodowych aspiracji); b) amatorszczyzn¹ i indolencj¹ (nie staæ ich na dobre projekty-koncepty ani na dobre plany operacyjne strategiczne i taktyczne); c) deklamatorstwem i pych¹ (próbuj¹ wmówiæ innym swoj¹ wielkoœæ, któr¹ wywodz¹ z „najg³êbszych przekonañ” o swym znawstwie i pos³annictwie, swej m¹droœci i udatnoœci).
W tym tekœcie interesuj¹ nas te pogl¹dy Stanis³awa Wyspiañskiego, które nazwaæ mo¿na krytyk¹ spo³eczn¹ elit politycznych. S¹ to pogl¹dy opiniuj¹cego i postuluj¹cego. Nie s¹ to raporty diagnosty wydarzeñ socjologii historycznej. To, ¿e
autor Meleagera przedstawia postaci i zdarzenia maj¹ce zwi¹zek z realiami polskiego ¿ycia politycznego, nie czyni z owych dramatów narracji socjologicznych
czy politologicznych ukazuj¹cych rzeczywiste sytuacje i rzeczywistych aktorów
z dziejów polskiego ¿ycia politycznego. Faraon nie jest studium politologicznym
o staro¿ytnym Egipcie, ale kompozycj¹ modelow¹ konfliktu elity uzbrojonej w tradycjê wiedzy i umiejêtnoœci potrzebnych decydentom politycznym z krêgiem
rzeczników i szermierzy wielkiej reformy ustroju na zasadzie improwizacji silnie
zdeterminowanych. Ozimina nie jest studium politologicznym o postawach w klasie wy¿szej i œredniej wobec wojny rosyjsko-japoñskiej, ale kompozycj¹ modelow¹ ³¹czenia „rozpadu wartoœci”15 w sferach, które powinny dawaæ przyk³ad wiernoœci tradycji europejskiej i normom ethosu patriotycznego. Ró¿a nie jest studium
politologicznym o walce akcji socjalistów-patriotów z caratem, ale kompozycj¹
13

Zob. V. Pareto: Uczucia i dzia³ania. Fragmenty socjologiczne, t³um. M. Rozpêdowska. Warszawa 1994, s. 164–349.
14
Zob. F. Znaniecki: Social Organization and Social Institutions. W: Twentieth Century Sociology. New York 1945, s. 172–217. Red. G. Gurvitch, W. Moore.
15
Zob. H. Broch: Rozpad wartoœci. W: Lunatycy. Czêœæ trzecia: 1918 Hugenau, czyli rzeczowoœæ. Tekst we fragmentach od s. 465–854, t³um. S. B³aut. Wroc³aw 1997.
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modelow¹ wyobcowania „cz³owieka zbuntowanego”16 ze œrodowiska kolaboruj¹cych z zaborcami, które to œrodowisko uznaje w³adanie zaborcze za stan, do którego wypada dostroiæ siê. Wartoœæ poznawcza owych, oœmiu dramatów zawiera siê
w serii literackich kompozycji modelowych17, ukazuj¹cych pewnego typu aktorów
teatru ¿ycia politycznego w pewnego typu sytuacjach dramaturgii tego ¿ycia. Jest
to twórczoœæ koresponduj¹ca z socjologami i teoretykami buduj¹cymi modele teoretyczne, a nie twórczoœæ wa¿na w rozeznawaniu konkretnych wydarzeñ i ludzi,
którzy w nich odgrywaj¹ swe role aktorów teatru polityki.

2. Waœñ po smucie, wyros³a z zadufania i zapamiêtania
To, co dzieje siê w dramatach o konflikcie króla Boles³awa II z ordynariuszem
krakowskim – Stanis³awem, datuje autor na rok 1079. Rzecz dzieje siê w Krakowie: „w dworcu Boles³awowym na Wawelu” i „na Ska³ce”. Dyptyk jest czarn¹
komedi¹ polityczn¹. Wojska polskie wróci³y z wojny z Rusi¹ Kijowsk¹. W ówczesnej sytuacji dla polskiej nawy pañstwowej wa¿ne jest to, ¿e dzieje siê to
w czasie gry Grzegorza VII z Henrykiem IV o dominium mundi oraz w czasie
po niedawnej smucie, któr¹ z trudem zakoñczono wprowadzeniem Kazimierza
I na tron ksi¹¿êcy. W interesie monarchii polskiej by³o pomniejszenie mocy
i wp³ywów cesarstwa oraz sukces polityczny Grzegorza VII i papie¿y p³yn¹cych
Grzegorzowym kursem. Potrzeba by³o wówczas konsolidacji si³ spo³ecznych
opowiadaj¹cych siê na rzecz zjednoczonej, po ³aciñsku chrzeœcijañskiej Polski:
silnej, bezpiecznej, propapieskiej. W dyptyku mamy czterech graczy. S¹ nimi: zadufany i uparty król, zadufany i uparty biskup; szykuj¹cy zdradzieck¹ zmowê
gwoli przewrotu daj¹cego mu koronê brat króla i „piastun na dworze Boles³awa”,
chc¹cy staæ siê re¿yserem teatru spraw politycznych. Królowi brak dyspozycji
i kwalifikacji potrzebnych decydentowi-suwerenowi. Biskup zapoznaje wymogi
racji stanu monarchii polskiej i racji stanu Koœcio³a, którym kieruje papie¿. Wodzis³aw, brat króla, to wichrzyciel i zdrajca. Sieciech, ambitny wielmo¿a – magnat, chce rz¹dziæ, znajduj¹c siê stale obok monarchy malowanego, jakim by³by
W³odzis³aw, któremu to ksiêciu zale¿y na tytule sternika, ale nie na pracy
przy sterze, na której siê nie zna. Jest to sytuacja komediowa. Bieg zdarzeñ œwiadczy, ¿e to czarna komedia. W³odzis³aw i Sieciech s¹ wszak¿e aktorami drugoplanowymi. Ich zachowania ukazuj¹ jednak ostroœæ konfliktu politycznego: zagro¿enie nawy pañstwowej przy braku kompetencji merytorycznej króla i biskupa18.
16

Zob. A. Camus: Cz³owiek zbuntowany, t³um,. J. Guze. Kraków 1991.
Zob. J. Goækowski: Moralne i instrumentalne problemy w³adzy w dzie³ach literackich. W:
„LITTERARIA” I, Wroc³aw 1969, s. 153–238.
18
Boles³aw Œmia³y i Ska³ka mo¿na zasadnie nazwaæ czarn¹ komedi¹ w dwóch czêœciach. Autor, gwoli asekuracji, pisze w Argumentum do Boles³awa Œmia³ego:
„To nie byli ludzie mali –
nie o g³upstwa walczyli –
17
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Treœci¹ w³aœciw¹ dyptyku jest konflikt ambicji dwóch „zadufków”: króla i biskupa. Wyk³adaj¹ swe racje:
„KRÓL
S³ysz mnie, biskupie, pókim ja jest w³ady,
to nie ty bêdziesz przewodzi³ nad ludem.
Jam jest, co soch¹ zwalam ziem pok³ady,
i niech siê inszy tym nie kwapi trudem.
BISKUP
Prawda jest moja! – Ze mn¹ szukasz zwady.
KRÓL
Jakom zas¹dzi³, tak moc¹ przewiodê.
BISKUP
Prawo mieczowe – pokalasz siê brudem.
KRÓL
Mój s¹d! – Toporem wymielê zagrodê.
BISKUP
Na palenisku legniesz rózga krwawa. [...]
To bêdzie, królu, z nami na krew sprawa.
KRÓL
Na krew! – a pirwy ty i to odprawa! [...]
BISKUP
Sêp
KRÓL
Król!!
BISKUP
A w rêcach ci siê ¿mija garnie.
KRÓL
Czelny – jêzorem nie pluniesz bezkarnie
BISKUP
Stawam tu mocen, pasterz mej owczarnie.
KRÓL
Moc moja z nieba, a twoja s³u¿ebna!
BISKUP
Nie przetom, bym siê ul¹k³ gróŸb, mêczarnie. [...]
A moja moc wróci podniebna,
Walczy³y dwa duchy, o rzeczy wielkie.
We wielkie zaszli zbrodnie i wielkich czynów zamierzyli. S. Wyspiañski: Dzie³a zebrane.
Tom 6. Kraków 1962, s. 112–113. Niemniej teksty obu sztuk upowa¿niaj¹ do twierdzenia: czarna
komedia o waœni po smucie, wyros³ej z zadufania i zapamiêtania. Wa¿ne s¹ tu: a) frazeologia i argumentacja; b) przedmiot sporu; c) sytuacja, w której spór ma miejsce; d) skoncentrowanie siê
na sporze z pominiêciem spraw kluczowych: konfliktu z cesarstwem i stabilnoœci suwerennego
pañstwa polskiego.
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a¿ ciê skrzyd³em uderzy po czole,
¿e he³m twój zrzuci w proch pióra sokole.
KRÓL
Czyœcie to groŸba w s³owiech siê wyznawa.
BISKUP
GroŸba i wola – wasza odprawa [...]
KRÓL
Wyrzek³eœ! Sêdzia Bóg, dziœ stañ siê wola.
BISKUP
Czêstokó³ za mn¹ Luda zwarty stawa. [...]
KRÓL
Tu was zar¹biê – Prze Bóg![...]
Ka¿ê was trupy wywlec na powrozach. [...]
Runê w grozach.[...]
BISKUP
Przyszed³em zwoliæ, jeœli król nie zwoli.
KRÓL
Chcesz pobraæ?!
BISKUP
Moc¹!
KRÓL
Podstêpem!?
BISKUP
Przebojem!
Bóg nas przysé³a...
KRÓL
Fa³szywce!
BISKUP
Z pokojem.
KRÓL
Precz!”19
Król trwa w uporze – zdecydowany uczyniæ, co postanowi³. Uzna³, ¿e ust¹pienie biskupowi ograniczy jego suwerennoœæ, umniejszy jego „autorytet deontyczny”20 decydenta generalnego. Uparty jest te¿ biskup – ordynariusz krakowski. Przekonany, ¿e ma prawo pouczaæ króla i kierowaæ jego poczynaniami
w sprawach, które uzna za nale¿¹ce do sfery supremacyjnych kompetencji Koœcio³a. Zwa¿ywszy nieustêpliwoœæ króla (trawionego przez kompleks zagro¿onego autorytetu), oscyluje pomiêdzy dwiema wersjami zaœwiadczenia o swym zna19

S. Wyspiañski: Boles³aw Œmia³y. W: Dzie³a zebrane. Tom 6. Kraków 1962, s. 26–32.
Zob. J. M. Bocheñski: Co to jest autorytet? W: Logika i filozofia, t³um. J. Parys Warszawa
1993, s. 195–239, 266–324.
20
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czeniu: przez sk³onienie króla do ugiêcia siê przed nim – reprezentantem koœcielnego autorytetu supremacyjnego albo przez wejœcie do panteonu mêczenników
– œwiêtych, czczonych za sw¹ pryncypialnoœæ w strze¿eniu uprawnieñ Koœcio³a.
Dope³nieniem rozmowy biskupa z królem jest rozmowa biskupa ze Œmierci¹:
„ŒMIERÆ
Otom jest prawdy twojej stró¿. [...]
Wyzwa³eœ Boga, wieszcz i wró¿. [...]
BISKUP [...]
Otom jest sêdzia ludzkich win. [...]
Dla Prawdy jeno wiecznej stojê.
ŒMIERÆ
Jeden jest prawdy wieczny bieg:
¿e nie masz ¿ycia, krom przez grzech;
jeden jest ¿ywym wieczny los;
wzajemnych zbrodni wa¿yæ cios. [...]
BISKUP
Z piekielnych do mnie idziesz dróg.
ŒMIERÆ
Piek³a i Niebios jeden Bóg.
Nad ¿ycia moc moc œmierci mam;
idê, by prawdzie zadaæ k³am. [...]
BISKUP
Co mam czyniæ –?
ŒMIERÆ
Przyj¹æ miecz.
BISKUP
Z czyjej rêki kaŸñ i ból?
ŒMIERÆ
Bo¿y miecz i Bo¿y król.
Prawda twoja prawdzie k³am.
BISKUP
Wa¿ê S¹d
ŒMIERÆ
Bóg s¹dzi sam. [...]
BISKUP
S³owo moje zbawi lud?
ŒMIERÆ
Bóg przez ciebie spe³ni cud.”21
Rozmowa biskupa ze Œmierci¹ jest dialogiem wewnêtrznym. Ordynariuszowi krakowskiemu s³u¿y do utrzymania siê w przekonaniu o racjonalnoœci podjê21

S. Wyspiañski: Ska³ka. W: Dzie³a zebrane. Tom 6. Kraków 1962, s. 277–280.
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tej decyzji – racjonalnoœci wyboru d¹¿enia do uzyskania wa¿noœci nieziemskiej
i ziemskiej zarazem.
Dlaczego nazywamy dyptyk czarn¹ komedi¹? Dwaj antagoniœci uparci s¹ jak
Czeœnik i Rejent. Bohaterom Zemsty nie brak³o wszak¿e rozs¹dku w definiowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji. Z dyptykiem komediowym mamy do czynienia, jeœli zwa¿yæ to, co prawnicy nazywaj¹ przedmiotem sporu. Król ze swymi wojownikami, wraca z wyprawy kijowskiej. Za swój najpierwszy obowi¹zek
uznaje surowe ukaranie ¿on rycerzy, które podczas pobytu mê¿ów na wojnie
prowadzi³y siê inaczej ni¿ ¿ona rycerza z Bergmanowej Siódmej pieczêci. Król
zaœ z owej wyprawy przywióz³ sobie Krasawicê, któr¹ uzuchwali³ tak, ¿e królowa poczu³a siê podwójnie upokorzon¹: jako kobieta i jako pani wawelska. Biskup, sprzeciwia siê temu karaniu i ze sprawy obyczajowej czyni konflikt autorytetu koœcielnego i autorytetu politycznego. Dzieje siê to w czasie, gdy pañstwu
polskiemu potrzebna jest kontynuacja stabilnoœci. Jednym z jej warunków koniecznych jest „intencjonalne wspó³dzia³anie” elity politycznej. Tymczasem biskup, zamiast wspó³dzia³aæ z królem przeciw wichrzeniu W³odzis³awa, przeciwko destrukcyjnym ambicjom i intrygom Sieciecha, a nade wszystko przeciwko
cesarskiej „ekspansji destrukcyjnej”22 – zagra¿aj¹cej pañstwu polskiemu
od Mieszka I. Rozs¹dek nakazuje zaj¹æ siê kondycj¹ monarchii, stabilnoœci¹ dynastii, ugruntowaniem suwerennoœci polskiej. Tymczasem, zamiast studiowaæ
mapê polityczn¹ ówczesnej (formuj¹cej siê) Europy, dwaj k³ótnicy (król i biskup) wiod¹ zaciek³y spór o sprawy bez istotnego znaczenia politycznego. Racja
stanu jest wartoœci¹ najwy¿sz¹ dla autentycznej elity politycznej: ³¹cz¹cej poczucie odpowiedzialnoœci za sw¹ dzia³alnoœæ ze znajomoœci¹ regu³ in¿ynierii polityki. Król i biskup deklamuj¹. Sprawy polskiej nawy pañstwowej zapoznaj¹ i zaniedbuj¹. Testem kwalifikacji politycznych (król i biskup s¹ politykami przez
swe role spo³eczne w ówczesnym œwiecie teatrze ¿ycia publicznego) jest to,
czym siê polityk zajmuje: jaka jest jego hierarchia wartoœci prze³o¿ona na program kolejnoœci za³atwiania spraw., zw³aszcza w trudnej sytuacji pañstwa.

3. „Warszawa jedna Twojej mocy siê ur¹ga,
podnosi na Ciê rêkê i koronê œci¹ga”
Reduta Ordona to wiersz o koñcu insurekcji listopadowej. Mowa o bronionych obrze¿ach Warszawy. Wyspiañski, w zakoñczeniu trzeciej czêœci tryptyku
scenicznego (Noc Listopadowa, Warszawianka, Lelewel), ukazuje tak¹ oto scenê:
„LELEWEL (po chwili)
By³ ju¿ ktoœ, co siê na mnie targn¹³ – Zwa³ siê Dyktator i upad³. [...]

22

Zob. F. Znaniecki: Si³y spo³eczne w walce o Pomorze. W: Wspó³czesne narody. Warszawa
1990, s. 359–404.
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Ja wiem wszystkie tajnie
serc,
ja wskroœ dusze odgadujê, nimi w³adnê. [...]
Kiedy naród w sobie siê szamoce,
gdy nad narodem ciemne rozwlek³y siê noce,
budzi siê prorok–duch – co go powiedzie.
Ten, sam siê zap³onie, jako s³up ognisty,
I bêdzie przed szeregiem zwartym szed³ na przedzie!
Temu Bóg odda dusz jedynow³adztwo! [...]
Biesiada dusz!
Poznajesz waœæ to duszne bractwo – [...]
Jest wy¿sza Wola, Si³a, co obala mê¿e,
a nowe wskrzesza. Wstan¹ i œwietne pawê¿e
wnios¹ na blank, odkêdy blask zab³yœnie nowy.
Czas bêdzie – przyjœæ ma On – wró¿ piorunowy,
co w nas odrodzi czystoœæ serc – precz do trumny!
W walkach siê naród skrzepi; nadto dumny –
przeleje strugi krwi... krew siê oczyœci! [...]
Jest Przeznaczenie, które nami rz¹dzi... A¿ siê ziœci
Tajnych wyroków czas... jest tajemnica,
która te waœnie nasze i ob³êdy
st³umi...
Jest czyn,
który umys³y roztargnione zwi¹¿e,
co najbardziej zwa¿y na wydarzeñ szali... [...]
pan jeszcze nie rozumie...
... dok¹d w s³owach d¹¿ê? [...]
(cisza zupe³na, s³ychaæ bardzo oddalone armatnie strza³y)
Ju¿ to – ...ju¿...
... oto s³owa!!!
(S³ychaæ wci¹¿ bardzo dalekie strza³y).
DEMBIÑSKI
(w przera¿eniu)
... Armaty Moskali!!!”23
Wyspiañski w tryptyku Noc Listopadowa, Warszawianka, Lelewel ukazuje
to, co groteskowe w dramacie politycznym. Powstanie, zaczête w nocy z 29
na 30 listopada 1830, nadaje siê do rozpatrywania w aspekcie komediowym. Jest
to powstanie, które: a) nie musia³o i w³aœciwie to nie powinno wówczas wybuchn¹æ; b) upad³o, acz mia³o powa¿ne szanse byæ powstaniem zwyciêskim, choæ
wygranie tej gry by³o niezmiernie trudne; c) wszczête bez wa¿nego powodu
23

S. Wyspiañski: Lelewel. W: Dzie³a zebrane. Tom 3. Kraków 1958, s. 87–89.
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i stosownego przygotowania; d) by³o nieudolnie prowadzone, bez obmyœlonego
planu politycznego i planu militarnego; e) mia³ elitê (polityczn¹ i militarn¹)
w znacznej mierze daj¹c¹ œwiadectwa obawy przed zdecydowaniem w walce
z wrogiem i zdecydowaniem w rozwi¹zywaniu kwestii spo³ecznej; f) by³o prowadzone bez odpowiedniej akcji dyplomatycznej i bez odpowiedniej formu³y socjopolitycznej adresowanej do Polski i Litwy, do Rosji i do elit politycznych
okcydentalnej Europy.
Na szczególn¹ uwagê rozpatruj¹cych to, co komediowe w dramatach ¿ycia
politycznego, zas³uguje ci¹g³oœæ kontrapunktu: wymogi i zadania powstania versus kwalifikacje etyczne i polityczne elity powstania. Wyspiañski ten w³aœnie
kontrapunkt ukazuje w swoim tryptyku. Obrazowanie w owym tryptyku jest ukazaniem komediowoœci. Komediowe jest to: a) ¿e tak pozornie znakomita elita nie
stanê³a na wysokoœci zadania; b) w jaki sposób owa elita Ÿle odegra³a sw¹ rolê
w dramacie politycznym. W¹tki komediowe w powstaniu listopadowym obecne
s¹ przez ca³y czas: od Nocy Listopadowej do przedednia upadku Warszawy.
Od pocz¹tku do koñca dramatu narodowego obecne s¹ rozmaite sytuacje komediowe. Sens ich jest taki: elita kompromituje siê moralnie, intelektualnie i instrumentalnie. Kompromituje siê jako elita tout court – nie tylko jako elita zrywu narodowego o charakterze politycznym i militarnym. Kompromitacja jest udzia³em
sprawuj¹cych dowództwo wojskowe i zarz¹dzaj¹cych sprawami cywilnymi.
Kompromituj¹ siê bliscy ideowo Mazziniemu i ci, którzy ideologicznie bliscy s¹
hr. Cavourowi. Tylko nieliczni dowódcy umieli sprostaæ wymogom dotycz¹cym
ich roli spo³ecznej. Niemal nieobecni s¹ politycy cywilni umiej¹cy postêpowaæ
w warunkach wojny z carem Miko³ajem I. Ch³opicki, Skrzynecki, Krukowiecki
s¹ trzema personifikacjami tego, co komediowe w dramacie narodowym. Œcieranie siê Lelewela z Czartoryskim to sceny ¿ywcem z komedii, choæ powinny byæ
scenami z wielkiej gry politycznej o doktrynê i strategiê drogi do niepodleg³oœci
przez insurekcjê. Brak kunsztu i fantazji w strategii i taktyce dzia³añ na polu walki orê¿nej. Brak kunsztu i inwencji w dyplomacji operuj¹cej na mapie pañstw europejskich.. Brak sensownego programu przekszta³cenia powstania narodu szlacheckiego w powstanie ca³ego spo³eczeñstwa, które staje siê narodem przez insurekcjê i demokratyzacjê stosunków spo³ecznych – narodem zgodnie uczestnicz¹cym w grze o przekreœlenie rozbiorów od 1772 do 1815. Problemem powstania listopadowego by³a sprawa wyboru drogi do „solidarnoœci organicznej”24,
a najpierw metody zjednoczenia wszystkich si³ spo³ecznych, które mog³y uczestniczyæ w insurekcji gwoli interesów i aspiracji narodu, gwoli interesów i aspiracji tych czêœci spo³eczeñstwa, dla których insurekcja by³aby wielk¹ szans¹ poprawy swej sytuacji politycznej i ekonomicznej zarazem. Powstanie mog³o byæ
prób¹ przebudowy i odnowienia struktury spo³ecznego œwiata oraz uczestnictwa

24

Zob. E. Durkheim: O podziale pracy spo³ecznej, t³um. K. Wakar. Warszawa 1999, s. 142–292.
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w kultury narodowej. Ta insurekcja mog³a byæ akcj¹ przynosz¹c¹ „wybicie siê
na niepodleg³oœæ” (aczkolwiek w granicach szczuplejszych od tych z 1771). Królestwo Kongresowe by³o (do wybuchu I wojny œwiatowej) najlepsz¹ struktur¹
pola do gry o przywrócenie na mapie politycznej Europy pañstwa, które nigdy
nie znik³o ze œwiadomoœci spo³ecznej patriotów, czyli Rzeczypospolitej Polskiej.
Ujawnienie, przez „historyków-socjologów”25 tego, co komediowe w tym powstaniu, jest wa¿ne dla edukacji obywatelskiej Polaków. Elitê, która wówczas
zawiod³a, stanowili ludzie wykszta³ceni, znaj¹cy regu³y rzemios³a wojennego
czy rzemios³a politycznego, maj¹cy za sob¹ doœwiadczenie w s³u¿bie publicznej,
zorientowani w sprawach europejskiego teatru gier szermierzy ró¿nych racji stanu, zaznajomieni z zasadami pracy parlamentu i gabinetu, znaj¹cy fakty i doktryny maj¹ce znaczenie dla rozwi¹zywania problemów „¿ycia polskiego”26. Ci,
o których (zasadnie/dowodnie) mo¿na rzec: w czasie powstania 1830–1831 byli
postaciami z komedii (choæ powinni byæ udatnymi aktorami dramatu politycznego koñcz¹cego siê zwyciêstwem narodu) mieli liczne i wa¿kie dane, aby zdaæ egzamin. Postaciami z komedii uczyni³y ich: a) niedostatki ethosu – czyni¹ce ma³ymi i nieporadnymi w godzinie próby; b) niedostatek inwencji i fantazji w grze
o niepodleg³oœæ. Ludzie ci tkwi¹ w szponach schematów wyuczonych. Obce jest
im „myœlenie alternatywne”27. Obce s¹ im kalkulacje i manewry „pirata”: wyruszaj¹cego na bój nierówny, który mo¿na uczyniæ zwyciêskim. To, co w Weselu
odnosi siê do szlachty i inteligencji, jest jakby „narracj¹ ca³kuj¹c¹”28 w stosunku
do trzech sztuk o powstaniu listopadowym. Wyspiañski to sêdzia surowy i doskona³y komediopisarz. Naprawdê wybornymi komediami s¹ wszak¿e: Mizantrop a nie Pocieszne wykwintnisie, Kupiec wenecki a nie Weso³e kumoszki
z Windsoru. Wyspiañskiego fantazja i maestria komediopisarska ujawnia siê
w tryptyku o insurekcji 1830–1831. Koñcówk¹ Lelewela jest mowa dziejopisa
i przewodnika ludu, który jest odmian¹ Fredrowego Jenialkiewicza. W jego wypowiedziach do narodu brak tylko s³ów „spuœæ siê na mnie”. Os¹d Wyspiañskiego jest stronniczy i sprawiedliwy zarazem. Dzieje „powstania narodu polskiego
1830–1831” s¹, dla niego, dziejami autokompromitacji elity, której naród zaufa³
i która próbowa³a nim dowodziæ i kierowaæ. Ci w generalskich mundurach i ci
w dyplomatycznych garniturach okazali siê (w wiêkszoœci) „wielkimi ludŸmi
do ma³ych interesów”. Bohaterem zbiorowym powstania jest walcz¹cy naród.
W Warszawiance scena przybycia Starego Wiarusa z meldunkiem (z pola bitwy
25
Zob. J. Goækowski, A. WoŸniak: Historia i socjologia: jedna nauka i dwie dyscypliny. W:
„HISTORYKA. Studia metodologiczne”, Tom XXV, 2005, s. 3–21.
26
Zob. F. Znaniecki: Uczeni polscy a ¿ycie polskie. W: Spo³eczne role uczonych. Warszawa
1984, s. 211–261.
27
Zob. T. S. Kuhn: Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. W: Dwa
bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, t³um. S. Amsterdamski. Warszawa
1985, s. 316–335.
28
Zob. J. P³a¿ewski: Jêzyk filmu. Warszawa 1982, s. 457–475.
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grochowskiej) do Ch³opickiego, gdy ten emabluje pannicê, jest scen¹ kompromitacji elity dysponuj¹cej wojuj¹cym narodem.
Wska¿emy siedem sytuacji komediowych (zawartych w Wyspiañskiego tryptyku), które zas³uguj¹ na politologiczn¹ analizê i interpretacjê:
Sytuacja pierwsza: nieudany prolog powstania. Noc Listopadowa by³a improwizacj¹. Elita polityczna i wojskowa nie umia³a owej improwizacji przekszta³ciæ
w zbiorowy, uporz¹dkowany i ukierunkowany czyn niepodleg³oœciowy, realizowany wedle regu³ sztuki politycznej i sztuki wojennej. Noc komedii omy³ek
i noc niezgulstwa. Tak¹ by³a noc z 29 na 30 listopada 1830.
Sytuacja druga: kontrapunkt miedzy postawami ¿ywio³u patriotycznego i sfer
rz¹dowych. Ulica w poszukiwaniu rz¹du. Rz¹d, uchylaj¹cy siê od tego, aby
od razu stan¹æ na czele ulicy walcz¹cej o niepodleg³oœæ. Tak by³o na pocz¹tku.
Elita, nie umia³a/nie chcia³a okazaæ: czego chce i co umie.
Sytuacja trzecia: kontrapunkt miêdzy opozycyjnym Towarzystwem Patriotycznym i oportunistycznym Rz¹dem Tymczasowym. W sferze deklamacji, gestów i rezolucji obie strony wypadaj¹ godnie i powa¿nie. Gdy jednak przyjrzymy siê ich agonowi oczami krytyka spo³ecznego, to oka¿e siê, ¿e opozycja i rz¹d
s¹ zbiorami komediantów/klaunów, którzy bior¹ siebie za postaci na serio. Opozycja nie potrafi³a byæ opozycj¹ na serio. Brak³o jej: radykalizmu przekonañ
i konsekwencji dzia³añ. Rz¹d nie zdo³a³ byæ rz¹dem na serio. Zastanawia³ siê: jak
nie byæ rz¹dem powstañczym, lecz znów legalnym rz¹dem Królestwa Polskiego.
Sytuacja czwarta: dyktatura Ch³opickiego i naczelne dowództwo Skrzyneckiego. Niemo¿noœæ i nieudolnoœæ w oœrodku steruj¹cym powstaniem. Komediowoœæ i na tym polega, ¿e ludzie czasu minionego zostaj¹ powo³ani na stanowiska kierowników w sprawie dnia dzisiejszego. Zachowania siê Ch³opickiego
i Skrzyneckiego (tak¿e wielu ich kolegów z elity wojskowej i politycznej) wskazuj¹ na zasadnoœæ opinii Wyspiañskiego. W Nocy Listopadowej ukazano, ¿e naród, dokonuj¹c zrywu powstañczego, uczyni³ sw¹ elit¹ ludzi, którzy byli psychicznie nieodpowiedni. Brak³o im wiary w sprawê. Nale¿eli mentalnie do czasu, który min¹³. Nie rozumieli, o co chodzi. Nie chcieli porozumieæ siê z tymi,
którzy byli spo³ecznym ¿ywio³em i kulturowym sensem zrywu powstañczego.
W walce Adama ksiêcia Czartoryskiego z profesorem historii ukazano (w Lelewelu) komediowoœæ sporów ludzi elity politycznej powstania. Walczyli ze sob¹
„ludzie malowani”, a nie przeciwnicy ¿ywi – powa¿ni w myœleniu i dzia³aniu.
Sytuacja pi¹ta: brak koncepcji ustrojowych i programu reform spo³ecznych
w zestawieniu z improwizacj¹ i deklamacj¹ ludzi oœrodka kieruj¹cego powstaniem. Najpowa¿niejsi ludzie z krêgu elity powstania to Ksawery ksi¹¿ê Drucki-Lubecki i gen. Ignacy Pr¹dzyñski. Niestety, nie oni okreœlali styl gry politycznej i gry militarnej strony polskiej. Braki, o których by³a mowa, okaza³y siê
w skutkach fatalne. Polityka, podczas powstania, to wojowanie, dyplomacja oraz
socjotechnika integrowania si³ spo³ecznych ró¿ni¹cych siê interesami i aspiracjami – socjotechnika osi¹gania solidarnoœci czynnej w grze o niepodleg³oœæ. Elita
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insurekcji nie prowadzi³a „wojny absolutnej”29. Formu³¹ powstania nie by³y s³owa: „wszystko dla zwyciêstwa” – „wszystko dla frontu”. Integracja si³ spo³ecznych (z uwzglêdnienie ró¿nych interesów i aspiracji) wa¿na jest dla realizacji
modelu ustroju pañstwowego i porz¹dku spo³ecznego, które przynios¹ autentyczn¹ „¿yciu polskiemu” to, co nazwaæ mo¿na koniunkcj¹ „regeneracji” i „wielkiej odnowy”.
Sytuacja szósta: spory i k³ótnie w obozie powstañców w zestawieniu z brakiem projektu polityczno-militarnego u obu stron spieraj¹cych siê o formu³ê ideologiczn¹ powstania. Spór Lelewela z Czartoryskim przywodzi na myœl spór
Czeœnika z Rejentem. Szkoda, ¿e autor Zemsty nie napisa³ komedii o elicie powstania listopadowego. Warto spojrzeæ po fredrowsku na „lewicê” i „prawicê”
insurekcji listopadowej. Zw³aszcza gdy zestawi siê ow¹ „lewicê” z jakobinami
Robespierre’a, a „prawicê” z Cavourem czy Bismarckiem.
Sytuacja siódma: osobliwy epilog powstania. Na krótko przed podejœciem
wojsk feldmarsza³ka Iwana Paskiewicza pod Warszawê komedianci/klauni polityczni zaprezentowali ma³o powa¿ne, a szkodliwe dla morale walcz¹cych insurgentów, intrygi i zmowy (akcje i kontrakcje). Przegrywaj¹c na polu udatnoœci
politycznej i militarnej, przegrywaj¹ te¿ moralnie. „Niezgu³y” i „niedojdy” nie
umieli wygraæ umiejêtnie ani przegraæ heroicznie (ani Salamina, ani Cheronea).
Zakoñczenie, jakie zgotowali narodowi powstañczemu, nie przynosi im chwa³y
ani s³awy. Ci, którzy nie potrafili dobrze kierowaæ walk¹ o wybicie siê na niepodleg³oœæ, byli elit¹ w „sensie pickwickowskim”. O nich, przeciwieñstwie
do Rz¹du Narodowego z Romualdem Trauguttem, nie da siê wyrzec s³ów Elizy
Orzeszkowej: gloria victis.

4. „Trony powalê i moce” – „Powstan¹ potêgi i moce”
– „Idzie moja w³adza z wysoka”
W Legionie rozpoznajemy relacjonowanie (z „efektem obcoœci”30 i poczuciem komizmu) ksobnych i oderwanych od rzeczywistoœci pogl¹dów dotycz¹cych odmiany losów Polski – przywrócenia niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Pogl¹dy takie prezentuj¹ Matka Makryna Mieczys³awska i Adam Mickiewicz.
Dzieje siê to w Rzymie: w 1845 i 1848.
Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja daj¹ œwiadectwo, ¿e polskim zawodowym politykom nie dostaje znawstwa sposobów i wyposa¿enia w œrodki
nieodzowne do spe³niania ich funkcji podstawowej: udatnego kierowania dzie³em wyzwolenia narodowego. Zawodowi aktorzy sceny politycznej (elita polityczna narodu) dowiedli, ¿e nie umiej¹ sprostaæ „wyzwaniu” przez obmyœlenie
29

Zob. C. von Clausewitz: O wojnie, t³um. F. Schoener. Lublin 1995, s. 723–813.
Zob. M. G³owiñski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieñ-S³awiñska, J. S³awiñski: S³ownik terminów literackich. Red. J. S³awiñski. Wydanie drugie, poszerzone i poprawione, s. 111–112.
30
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stosownej „odpowiedzi”, czyli konceptu-projektu dzia³añ daj¹cych „wybicie siê
na niepodleg³oœæ”. Jest to czas smuty w sferze intelektu politycznego. Wiêkszoœæ
z gatunku homo politicus zatraca kompetencjê merytoryczn¹ w pojmowaniu
sprawy narodowej. Nie umie ³¹czyæ punktów widzenia; a) teologa polityki (tego,
kto zajmuje siê modelem suwerena polskiego); b) socjologa polityki (tego, kto
zajmuje siê dialektyk¹ spo³eczeñstwa polskiego ze wzglêdu na polskie interesy
i aspiracje narodowe); c) in¿yniera polityki (tego, kto zajmuje siê strategi¹ i taktyk¹ gry o niepodleg³oœæ narodu polskiego – kto dokonywa podzia³u na „wrogów” i „sojuszników”31 oraz kto w œwiadomoœci „swoich” ³¹czy ideê jednoœci
narodu z ide¹ przebudowy struktury spo³ecznego œwiata).
Lektura Legionu zaznajamia z mentalnoœci¹ ludzi dotkniêtych zaawansowanym autyzmem i dereizmem. Sens komediowy ukazany jest w czterech scenach.
Scena pierwsza: Rozmowa Papie¿a z Carem wprowadza klimat fantasmagorii. Tworem urojeñ, wywodz¹cych siê z „myœlenia ¿yczeniowego” jest taki oto
dialog:
„CAR
W odwiedziny do Piotrowej stolicy
z dalekiej przyby³em pó³nocy.
PAPIE¯
Znam potêgê pó³nocnej Przemocy.
CAR
W odwiedziny do Piotrowej œwi¹tniccy
przychodzê po bratnie sojusze.
PAPIE¯
Czas przynagla pomyœleæ o dusze.
CAR
By³em jadem z³oœci os³awiony,
podstêpnymi podszepty ¿ebrakow.
PAPIE¯
Zagarn¹³eœ nie twoje korony,
poczyni³eœ ¿ebraki z Polaków.
CAR
By³em jadem z³oœci os³awiony,
dziœ ju¿ zgniot³em niesforne oszczerce.
PAPIE¯
Oto chcesz z nich czyniæ innowierce.
CAR
Przez s³u¿alców myœl Ÿle zrozumiana.

31

Zob. C. Schmitt: Pojêcie politycznoœci. W: Teologia polityczna i inne pisma, t³um. M.A. Cichocki. Kraków 2000, s. 191–250.
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PAPIE¯
Mówiono, twoje w³asne ukazy.
CAR
Przekrêcone, podstawione wyrazy,
przez s³u¿alców myœl Ÿle zrozumiana.
Wytracê oszczercze potwarze.
PAPIE¯
Wytraæ w³asne ukazy i listy.
CAR
K³amstwo!
PAPIE¯
Nie kalaj jêzyka;
twojej zbrodni ujrzysz dokumenta.
Jest tu na dowód – –
CAR
Kto?
PAPIE¯
Œwiêta.
Ktoœ, kogo Car mocen unika,
Ktoœ mêczony, ktoœ jak œwiêtoœæ czysty.
CAR
Moje przywióz³ ukazy i listy? w
PAPIE¯
Ktoœ, kto wszystkie morderstwa pamiêta,
przyby³.
CAR
Z czyjego wezwania?
PAPIE¯
SnadŸ z Bo¿ego przyby³ powo³ania:
pod czas jednaki do Romy
dwoje was przyby³o z Pó³nocy;
ty Car rozleg³ej przemocy
i Ona z przekleñstw si³¹.”32
Scena druga. „Œwiêta” dokonywa autoprezentacji w jêzyku egzaltacji i reklamy. Ujawnia sw¹ megalomaniê i mitomaniê. Chce uczyniæ siebie „przebojem sezonu”.
32

S. Wyspiañski: Legion. W: Dzie³a zebrane. Tom 3. Kraków 1958, s. 100–102. Scena rozmowy Papie¿a (mia³by to byæ Grzegorz XVI) z Carem (mia³by to byæ Miko³aj I Paw³owicz) jest fantasmagoryczna. Niemniej w tej komediowej fantazji znajdujemy cenn¹ porcjê realizmu politologicznego. Carowa argumentacja obronna mo¿e byæ uznana za kompozycjê modelow¹ schematu refutacyjnego stosowanego przez oficjalne czynniki pañstwa rosyjskiego: od tamtych czasów do naszej teraŸniejszoœci.
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„MATKA
Trony powalê i Moce,
z³e miasta, z³e ludowiska;
str¹cê je w odmêt i Noce,
w czeluœæ, na Piekie³ ogniska;
Chrystusa jeno wychwalê.
Trony, Mocarze powalê;
str¹cê je w Noce, w Odmêty.
Przeklêty, przeklêty, przeklêty!”33
Scena trzecia. Pojawia siê Cudotwórca – Samozwaniec – wieszcz, który zdecydowa³ siê przejœæ od poezji, literaturoznawstwa i historiozofii do kierowania
czynem zbrojnym gwoli „wybicia siê na niepodleg³oœæ”. To, ¿e w tym rzemioœle
(polityka i stratega) jest beznadziejnym amatorem, nie wadzi mu ani trochê.
Wieszcz, kreuje siê mê¿em stanu. Wie, ¿e mo¿e byæ ka¿dym. Jest dzia³aczem demokratycznej kultury politycznej.
„Otom ujrza³ Upiorzycê ojczyst¹;
œcigam j¹ wszêdy i goniê,
dla niej Serce i Ducha roztrwoniê,
dla niej drogê wybra³em skalist¹
i najboleœniejsze trudy.
Oto pragnê s³owem zbawiaæ ludy. [...]
O Bo¿e, przez ni¹ jedyn¹ –
O Polsko, œwiêty upiorze!
Bracie, was b³agam w pokorze,
dajcie mi pociechê Anielsk¹.
Chrystus poda wam d³oñ przyjacielsk¹,
Oto pragnê, jak On zbawiaæ ludy
S³owem! – Podejmê mêczeñstwo,
Rozbudzê duchowe S³owieñstwo”34.
Poznajemy modus operandi wieszcza. Do tego dochodzi program mesjanistyczny.
„Oto Polska, zrywaj¹c obro¿e,
najpierwsza w te ludy bo¿e
pod¹¿a ku znakom krzy¿a;
oto czas siê ten przybli¿a,
gdzie my bezdomni Polacy,
znamieniem krzy¿a ujêci,
w znamieniu krzy¿a jednacy,
my Bogiem wskroœ przemienieni,
33
34

Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 136–137.

Polskie elity polityczne w ogl¹dzie i obrazowaniu S. Wyspiañskiego

327

my sercem wzwy¿ podniesieni,
mi³oœciami wniebowziêci,
a maluczcy, jak prostacy; – –
pójdziem za Ducha przewodem
wœród ³un, Zorzy, têcz ognistych,
w ogród wolnoœci wieczystych,
kiedy siê ujrzysz narodem
œmia³ym i niezwyciê¿onym,
Mi³oœci¹ œwiêt¹ zbawionym,
Mi³oœci¹ œwiêta przekrwionym,
wszem wrogom bratem i swatem”35.
To s¹ wywody Kubusia Puchatka po krótkim kursie prowidencjalizmu i woluntaryzmu. Polacy maj¹ racjê, gdy¿ j¹ maj¹. Zatem Dobry Bóg powinien podj¹æ decyzje funkcjonalne wobec interesów i aspiracji Polaków. Mesjanizm polski przywodzi na myœl judaistyczny koncept sta³ej umowy Jahwe – ¯ydzi.
Scena czwarta. Rozmowa Wieszcza z Demosem. Najpierw: Wieszcz wo³a
a Chór-echo odpowiada.
„MICKIEWICZ
B³agamy Ciê, Bo¿e cudów,
o wojnê ludów.
CHÓR
O wojnê b³agamy, Bo¿e,
zerwane ziemskie obro¿e,
o wojnê, wojnê ludów.”36
Potem: dialog Wieszcza z Demosem.
„MICKIEWICZ
Idzie moja w³adza z wysoka;
Jedne wzniosê, a drugie poni¿ê.
DEMOS
Idzie wy¿ej ni¿ koœcio³y Romy
niŸli Romy koœcio³y i krzy¿e.
MICKIEWICZ
Idzie w³adza moja od Ducha,
ponad gmachy, kamienie i z³omy.
DEMOS
Mówisz, a rzesza ciê s³ucha:
oto prorok, prorok obudzony.
Jak okiem siêgniesz daleko,
królestwo twoje przed tob¹.
35
36

Ibidem, s. 142–143.
Ibidem, s. 159.
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Dosiêg³eœ szczytów korony.
MICKIEWICZ
Królestwo moje za œwiatem, gdzie gwiazd siê poczyna potêga;
kêdy wieczna, wieczna zawierucha
wiedzie w Przestwór rozpêtane s³oñca,
kêdy nie masz drogom koñca.
Królestwo moje: Œwiat ducha.
DEMOS
Mówisz, a rzesza ciê s³ucha,
wielkoœci¹ proroka przejêta.
MICKIEWICZ
Rozpoczn¹ siê wielkie œwiêta
królestwa Ducha na ziemi.
Duch zest¹pi z wielkiego przestworza,
aby obcowa³ z ma³emi.
Umi³owa³ ubogie i liche,
aby je poczyni³ œwiêtemi.
DEMOS
Mówisz, a rzesze s¹ ciche –
s³owami siê karmi¹ twojemu.
MICKIEWICZ
Przyjd¹ do mnie wszystkie narody,
wszystkich narodów wybrañce
i chor¹gwie mi swoje oddadz¹.
DEMOS
Ju¿ id¹ narodów wybrañce,
ju¿ id¹, chor¹giew wiod¹,
œwiêtoœci domostw prowadz¹. [...]
U stóp siê twoich ukorz¹;
tyœ jest ponad wszystkie narody. [...]
MICKIEWICZ
Zdoby³em królestwo Ducha!
Oto sztandary, sztandary w ho³dzie!
Duch was chce mieæ ¿o³nierze,
poj¹³ was na swoim ¿o³dzie;
s³uchajcie, s³yszcie legiony:
pójdziemy, pójdziemy daleko;
wskrzeszaæ, obalaæ trony –
g³osz¹cy Ducha królestwo!
S³uchajcie, s³yszcie, legiony,
trony obalim w nicestwo,
wyzwolim królestwo Ducha.
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DEMOS
Mówisz, a rzesza ciê s³ucha. –
Trony obalisz w nicestwo;
obalisz w nicestwo trony,
jeno czyñ, co rzesze wo³aj¹”37.
Wieszcz ponadto: a) poucza papie¿a; b) uzyskuje atest od Matki Makryny; c)
jednoczy siê ze œw. Janem Ewangelist¹ oraz Brutusem; d) przeciwstawia swój
optymizm – defetyzmowi Krasiñskiego. Prorok-bohater: a) znajduje wiele sposobnoœci, ¿eby sw¹ imaginacj¹ wybudowaæ sobie pomnik, „do którego drogê
wydepcz¹ miliony ludzkich stóp. Jeœli pos³u¿yæ siê „mêdrca szkie³kiem
i okiem”, to oka¿e siê, ¿e otrzymaliœmy w Legionie wizerunek wieszcza, który
przewodzi i rz¹dzi w Teatrze Swej WyobraŸni, a demos jest bytem intencjonalnym – rodzajem proletariatu, który s³usznie reaguje na s³uszne wezwania i wskazania klasyka „naukowego socjalizmu”, który ¿yje poza œwiatem, w którym „pospolitoœæ niska – skrzeczy t³oczy”, a „k¹t widzenia i punkt widzenia rozbija siê
o kredens i szafê, jak o rafê”.

5. „Daj nam, o Panie, œwiêtymi czynami œród s¹du
tego samych wskrzesiæ siebie!”
Teraz o Trans-Atlantyku w Bronowicach. Sprawê zawrzemy w scenie rozmowy redaktora „Czasu” ze swoim super-ego. Redaktor to wielki artysta-komediant. Umie ³¹czyæ pryncypialn¹ samokrytykê z dopuszczeniem super-pryncypialnej krytyki ze strony swego sêdziego z imaginacji kontrolowanej. W rozmowie Dziennikarza ze Stañczykiem ukazano ma³oœæ „czwartej w³adzy” w dzia³aniu na rzecz „wybicia siê Polaków na niepodleg³oœæ”. Komediowoœæ tej sceny
zawiera siê w tym, ¿e Dziennikarz wie, co robi. Poddaje to, co robi, surowemu
os¹dowi i potem robi, co robi³. Nie wybiera innej regu³y swego postêpowania
– innego stylu odgrywania swej roli spo³ecznej.
„STAÑCZYK (ju¿ by³ usiad³)
Domek ma³y, chata sk¹pa:
Polska, swoi, w³asne ³zy,
w³asne brudy, pod³oœæ, k³am,
znam, zanadto dobrze znam. [...]
DZIENNIKARZ (poznaj¹c)
Wielki m¹¿!
STAÑCZYK
Wielki, bo w b³azeñskiej szacie;
wielki, bo wam z oczu zszed³,
b³aznów coraz wiêcej macie,
37

Ibidem, s. 173–175.
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nieomal b³azeñskie wiece;
Salve, bracie!
DZIENNIKARZ
Ojcze, Salve!
Szereg dobrych b³aznów zrzed³,
przywdziewamy szar¹ barwê;
koncept narodowy gaœnie;
gasn¹ coraz te pochodnie
które do hajduków rêku
przywi¹zane ¿arem p³on¹.
Skapa³y, z¿ar³y siê œwiece,
a ¿e do r¹k przytroczone,
wiêc jeszcze pal¹ siê rêce,
w tê sam¹ zaklête stronê. –
Trzeba by do s³u¿by narodu
b³aznów ca³ego zastêpu;
pal¹ siê hajduki w mêce,
z w³asnego bolu siê œmiej¹;
gasn¹ œwiece narodowe,
okropne rzeczy siê dziej¹,
œmiechem i szyderstwem biegu
obudziæ, oœmieliæ zdolne
serce spodlone, niewolne,
które nasz¹ krew zaprawia. [...]
Usypiam dusze m¹ biedn¹
i usypiam brata mego;
wszystko jedno, wszystko jedno,
tyle z³ego, co dobrego,
okropne rzeczy siê dziej¹.
Patrzeæ na te przebiegi zdarzeñ –
dalekie, dalekie od marzeñ –
tak odleg³e od wszystkiego,
co by³o wielkie w kraju;
¿e wszystko, co by³o, przepad³o,
bezpowrotnie w mroku zblad³o:
to bajki o trzecim Maju! [...]
Zosta³o serce, co wola,
sp³akane u wrót œwi¹tyni
i jeszcze w mêce okrutnej,
w czu³ej litoœci rozrzutnej
samo siebie wini.
STAÑCZYK
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Asan jako spowiedŸ czyni,
SpowiedŸ, widzê, cudzych grzechów;
Asan siê zalewa ³zami,
duszê krwawi, serce krwawi;
ale znaæ z Acana mowy,
¿e jest – tak – przeciêtnie zdrowy;
jutro humor siê naprawi. –
Gotów mi p³akaæ najrzewniej,
rozczulaæ siê cudzych grzechów,
u bliskiego widzieæ tramy,
zbrodnie, brudy, grzechy, plamy
i za swojego bliskiego
uczyniæ publiczn¹ spowiedŸ. –
A! doprawdy warte œmiechów –
mo¿e jeszcze rozgrzeszenie
wzi¹æ kap³añskie z cudzych zbrodni –?
DZIENNIKARZ
Wina ojca idzie w syna;
niegodnych synowie niegodni; [...]
myœmy s³abi. – Wielkoœæ gniecie,
przekleñstwo nosi na grzbiecie:
zbrodnie nosi, czarne kiry,
szatê krwaw¹ Dejaniry;
Wielkoœæ: Zbrodnia; Ma³oœæ: pod³a –
Jaka¿ nasza dzisiaj Wola?!
Czarodziejska d³oñ ogrod³a
nasze pola. [...]
Spo³eczeñstwo!
Oto tortury najsro¿sze,
œmiech, b³azeñstwo –
to my duchy najubo¿sze. –
‘Spo³em’ to jest malowanka,
‘spo³em’ to duma panka,
‘spo³em’ to jest ch³opskie ‘w pysk’,
‘spo³em’ to papuzia kochanka,
pró¿noœæ, nadcz³owieczeñstwo –
i przy tym to maleñstwo:
serce pêknione, co krwawi.
STAÑCZYK
Asan prawi –
jako najwalniejsi gêbacze,
odroœl od tych samych pni
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z moich dni. [...]
DZIENNIKARZ
Mo¿e by Nieszczêœcie nareszcie
doby³o nam z piersi krzyku,
krzyku, co by by³ nasz,
z tego pokolenia. –
Ach, Sumienia, Sumienia!
Ju¿ by³o tych prawd bez liku
dla nas – Prawdy czy Fraszki??
Stoimy u polskich granic,
a mamy obecnoœæ za nic,
od talentów zawis³e igraszki.
STAÑCZYK
Commediante,
dla ciebie b³azeñska laska. [...]
Oto naœci twoje wios³o:
b³¹dz¹cy w odmêtów powodzi,
masz tu kaduceusz polski,
m¹æ nim wodê m¹æ.
Naœci; rz¹dŸ! [...]
K³am sercu, nikt nie zrozumie,
hasaj w t³umie!
Masz tu kaduceusz, chwyæ!
Rz¹dŸ! [...]
M¹æ tê narodow¹ kadŸ,
serce truj, g³owê traæ!”38
Stañczyk jest sumieniem Dziennikarza: sêdzi¹ i krytykiem. Najpierwszy
w krêgu znawców technik opiniotwórczych nie mo¿e siê tego sêdziego i krytyka
pozbyæ. Ale umie sobie daæ z nim radê. Odgrywa, pro domo sua, komediê spowiedzi i samokrytyki. Jest to korzystne terapeutycznie: oczyszcza i uspokaja. Potem wraca do sta³ego modus operandi. Gdy zaœ bêdzie okazja/potrzeba – znów
odbêdzie kolejn¹ spowiedŸ – kolejn¹ samokrytykê. Wyspiañski by³ znakomitym
komediopisarzem w obrazowaniu „rozpadu wartoœci” w ró¿nych krêgach elity
„¿ycia polskiego”.

38

S. Wyspiañski: Wesele. W: Dzie³a zebrane. Tom 4. Kraków 1958, s. 91–95, 98–99, 101–102.
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6. „Umyœliliœmy, ¿eby niczego po sobie nie pokazywaæ,
w³aœnie kuligiem!”
Dzieje siê to na scenie teatru krakowskiego. Konrad (rezoner i konceptualista, bliski ideowo Wyspiañskiemu) w asyœcie robotników, maj¹c do pomocy
Muzê – eksperta od literatury polskiej, przybywa zamówiæ spektakl-eksperyment. To, co re¿yser inscenizuje, na zamówienie Konrada, nazwiemy po³¹czeniem testu dotycz¹cego kompetencji merytorycznej elity polskiej w powa¿nym
myœleniu: a) o formule solidarnoœci narodu, który ma byæ niepodleg³y i nowoczesny zarazem; b) o strategii i taktyce dzia³añ na rzecz narodowej niepodleg³oœci i nowoczesnoœci. Typy rezonuj¹ce w czêœci pierwszej komedii oraz dyskusja
Konrada z Maskami w czêœci drugiej ujawniaj¹ punkt widzenia Konrada. Pozwalaj¹ krytykowaæ tak¿e ów punkt widzenia. Wyzwolenie jest komedi¹ o rezonerze,
który drapuje siê w szaty wielkiej nadziei narodu – reklamuje siebie jako autora
konceptu-projektu rozwi¹zania syndromu problemów polskich. Osiem, wybranych przez nas dramatów okazuje siê wi¹zk¹ komedii o elitach polskich bez „bohatera pozytywnego”, który wie i umie zarazem.
Wyzwolenie zaczyna siê parad¹ mupetów. Rozmawiaj¹ ze sob¹. Ujawniaj¹
swa ma³oœæ intelektualn¹ i moraln¹. Karmazyn i Ho³ysz. Prezes (z jedn¹ formu³¹). Nastêpnie Kaznodzieja. Po nim Prymas. Wreszcie – Mowca. Deklamacje zaœwiadczaj¹ce o prywacie albo silnej sk³onnoœci do gestu i oportunizmu/gestu i imitacji radykalizmu. I para z farsy: Ojciec i Syn. I mupety-rekwizyty gadaj¹ce: Harfiarka, Samotnik, Wró¿ka i Starzec z Córkami. Przegl¹d
mupetów z teatru „Romantyczna Tandeta”, zwanego te¿ teatrem „Ogranego,
Które Nie Zachwyca”, koñczy jawienie siê Geniusza: patrona mupetów sarmatyzmu, romantyzmu, tradycjonalizmu i deklamatorstwa w stosunku do „tego,
co polityczne”.
„Uprz¹tniêto œmieci”. Tak mawia³ Nero Wolfe o uporz¹dkowaniu pola przed
ewaluacyjn¹ analiz¹ kryminalistyczn¹. Teraz Wyspiañski, ukazuje komediê
wy¿szego piêtra dialektyki dyskusji politycznej o tym, co narodowe i tym, co polityczne ze wzglêdu na „wybicie siê Polaków na niepodleg³oœæ”. Jest to d³ugie
colloquium Konrada z Maskami. Konrad zaczyna od oskar¿enia wszystkich
przeciwników ideologicznych. Wystêpuje w roli jedynego znawcy prawdy
i s³usznoœci.
„Warcho³y, to wy! – Wy, co li¿ecie obcych wrogów pod³o¿e, czo³gacie siê
u obcych rz¹dów i ca³ujecie najeŸdŸcom ³apy, uznaj¹c za prawowitych wam
królów. Wy ho³ota, którzy nie czuliœcie dumy nigdy, chyba wobec biedy i nêdzy, której nieszczêœcie potr¹caliœcie sytym brzuchem bezczelników i piêœci¹
s³ugi. Wy lokaje i fagasy cudzego pyszalstwa, którzy wyci¹gacie d³oñ chciwa po pieni¹dze – po ³upie¿ pieniê¿n¹, zdart¹ z tej ziemi, której z³oto i miód
nale¿y jej samej i nie wolno ich grabiæ. Warcho³y, to wy, co siê nie czujecie
Polsk¹ i ¿ywym poddañstwa i niewoli protestem. Wy s³ugi! Dr¿yjcie, bo wy
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bêdziecie nasze s³ugi i wy bêdziecie psy, zaprzêgniête do naszego rydwanu,
i zginiecie. I pokryje wasz¹ pod³oœæ NIEPAMIÊÆ!”39.
To jest Konrad, który: a) na scenê teatru krakowskiego wêdrowa³ d³ugo
z wiêzienia w klasztorze bazylianów w Wilnie; b) po drodze by³ kursantem
w centrum szkolenia demagogów „wojuj¹cego œwiatopogl¹du”; c) sta³ siê rzecznikiem i szermierzem nacjonalizmu ekspansjonistycznego. Jest milicjantem ideologicznym – cz³owiekiem pewnym swego przeciwko wszystkim inaczej myœl¹cym. Cz³owiek, który ma „s³uszne pogl¹dy na wszystko” jest postaci¹ z „czarnej
komedii”: to, co intelektualnie komiczne jest praktycznie groŸne.
„Têdy prowadzi mnie poczucie s³usznoœci i ¿¹dza sprawiedliwoœci, mo¿e niedoœcigniona, któr¹ trzeba okupiæ krwi¹, ale to ¿¹dza s³usznoœci, a nie inna”40.
Jest te¿ rzecznikiem swoistej równoœci, w³aœciwej dla populistycznego radykalizmu nacjonalistycznego.
„Artystami s¹ wszyscy. I ci, co o tym wiedz¹, i ci, co tym nie wiedz¹ zgo³a
o sobie.”41
Wywodzi te¿, na podobieñstwo Mickiewicza w Legionie.
„Pójd¹, gdziekolwiek je powiodê, i bêd¹ ze mn¹ razem, za moim walcz¹cy
S³owem, którego u¿ywaæ bêd¹ wszêdy. [...] Bêdzie to KOŒCIÓ£ WOJUJ¥CY”42.
Zajmuje siê te¿ zagadnieniem procesów dziejowych, w których czynnikiem
sprawczym s¹ wielkie ruchy spo³eczne.
„KONRAD [...]
Wiêc œmieræ moja mo¿liwa jest na ka¿dej innej drodze, przeze mnie nie wybranej i nie upatrzonej – wiec, wiêc... tamte wypadki s¹ przypadkami i s¹
przypadkowe, i bêd¹ przypadkowe.
MASKA 10
I bêd¹ przypadkowe? – Mówisz, jak o pewnoœci. Jako o rzeczach pewnych
i niezawodnych.
KONRAD
Niezawodnych i przypadkowych. [...]
Jest to zreszt¹ to, co przynosi ka¿de dzia³anie. [...]
Wszelki ruch zbiorowy, ruch mas. [...]
Ruch wielkich mas! [...]
Tak jest – WIELKI RUCH. [...]
Ten jest koniecznoœci¹. A wiêc siê stanie poza mn¹ tak¿e. A ja nie potrzebuje siê o niego troskaæ. To jest koniecznoœæ nieodwo³aln¹”43.
39

S. Wyspiañski: Wyzwolenie. W: Dzie³a zebrane. Tom 5. Kraków 1959, s. 60.
Ibidem, s. 62.
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Ibidem, s. 68.
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Konrad przedstawia te¿ swój point of view na sprawy polskie.
„A co mi wstrêtne i nieznoœne, to jest robienie Polski na ka¿dym kroku i codziennie. [...] Bo to tak wygl¹da, jakby Polski nie by³o, Polaków nie by³o...
Jakby ziemi nawet nie by³o polskiej i tylko trzeba by³o wszystko pokazywaæ,
bo wszystkiego zosta³o na okaz, po trochu”44.
Powiada równie¿:
„Powinna byæ cenzura narodowa. [...] która by dzia³a³a tak, jak dzia³aj¹ cenzury we wszystkich pañstwach wszystkich narodów. [...] A tobie co do tego,
czym Polska ma byæ. Ty masz milczeæ. [...] Bo ty k³amiesz! [...] Ja wiem czego ty chcesz: ze Polska ma byæ mitem, mitem narodów, pañstwem ponad pastwy, przeœcigaj¹cym wszystkie, jakie s¹, Republiki i Rz¹dy; oczywiœcie niedoœcig³ym, wymarzonym. Ma byæ marzeniem – tak idea³em. Tak! Wed³ug
ciebie ma siê nie staæ nigdy. Tak, a nigdy ma siê STAÆ, nigdy BYÆ, nigdy
siê urzeczywistniæ”45.
Przechodzi do wywodów prezentuj¹cych „realizm polityczny” i „egoizm narodowy” – do koncepcji trwania i ¿ywotnoœci narodu.
„Na co mamy byæ Chrystusem narodów, wy³¹cznie na mêkê i krzy¿, i dla cudzego zysku? [...] Dla cudzego zysku i wyzysku tych, którzy nie bêd¹ Chrystusami narodów”46.
Porusza kwestiê dba³oœci o godnoœæ narodu.
„Chcê go zas³oniæ przed oszustami. [...] Zas³oniê go przed oszustami, tymi,
którzy mu kradn¹ duszê za cenê rzeczy nieuchwytnych. Co mu odbieraj¹ dumê i ka¿¹ siê pokorzyæ; tymi, co mu odbieraj¹ pychê i ka¿¹ siê kajaæ w prochu upodlenia i ¿ebraæ. Przed tymi chcê naród mój ocaliæ, co mu ka¿¹ jak ¿ebrakowi skomleæ i jêczeæ – jemu bogaczowi ...”47.
I stwierdza:
„ Wszak ka¿dy naród co innego ni¿ pañstwo. Naród ma jedynie prawo byæ jako PAÑSTWO. A pañstwo zaœ jest w stanie pomieœciæ wszystkich, jakichkolwiek, we wspólnej gminie.”48
Konrad podczas colloquium z Maskami udaje, ¿e rozwa¿a argumenty tych,
którym nie odpowiada jego sposób myœlenia o narodzie polskim, który gra
o w³asne pañstwo i który powinien przezwyciê¿yæ to, co utrudnia byæ skutecznym i nowoczesnym zarazem. Interesuje go status polityczny i charakter cywilizacyjny narodu. Colloquium z Maskami ukazuje/uzewnêtrznia spectrum g³osów
faktycznych przeciwników Konradowej wizji œwiadomoœci i polityki narodowej.
Maski, dla Konrada, s¹ wrogami. W³aœnie tak je pojmuje i traktuje. Jest zdania,
44
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¿e nie ma dla nich miejsca w elicie politycznej odnawiaj¹cego siê narodu. Jego
wyk³ad ideologiczny jest polemik¹ z wrogami, samookreœlaniem siê szermierza
„wojuj¹cego œwiatopogl¹du”49. Prezentuje wizjê Nowej Polski i Nowych Polaków. Nie jest to wszak¿e koncept-projekt nadaj¹cy siê dla in¿yniera polityki.
Wypowiadana, z pasj¹, krytyka elit przesz³oœci i teraŸniejszoœci nie ³¹czy siê
z prezentacj¹: a) planu strategicznego; b) formu³ doktrynalnych; c) regu³ operacyjnych w grze o wyzwolenie i odnowienie narodu. Konrad okazuje siê jednym
z goœci na bronowickim weselu: rezonerem, acz bezsprzecznie najinteligentniejszym w krytyce tego, co zmieniæ nale¿y – w ukazaniu tego, co stanowi taki problem spo³eczny, którego rozwi¹zanie jest warunkiem koniecznym autentycznego odrodzenia narodowego. Wybrane przez nas dramaty wskazuj¹, ¿e dla Wyspiañskiego, a tak¿e Konrada z Wyzwolenia,(jest on tu porte-parole dramaturga)
takim problemem spo³ecznym jest problem kompetencji merytorycznej i kondycji moralnej polskiej elity politycznej. Wywody Konrada œwiadcz¹ o rzetelnoœci
Wyspiañskiego – komediopisarza. Komediopisarz sensu proprio (Arystofanes,
Molier, Fredro, Dürrenmatt) jest zawsze krytykiem spo³ecznym. W³aœnie komedia ³¹czy funkcjê „zwierciad³a przechadzaj¹cego siê po goœciñcu” (jest to wszak¿e „sowie zwierciad³o” – zwierciad³o karykaturzysty) z funkcj¹ „wymierzania
sprawiedliwoœci widzialnemu œwiatu” (suum cuique to dewiza komediopisarstwa). Na wa¿noœæ komedii, sens szyderstwa, œmiech dla wolnoœci zwraca uwagê autor Fizyków50. Wyspiañski obrazuje stany patologiczne i ukazuje problemy
spo³eczne „¿ycia polskiego”. Czyni to w aspekcie kwestionowania kompetencji
merytorycznej i kwalifikacji moralnych tych, którzy byli i s¹ elit¹ polityczn¹/kandydowali i kandyduj¹ do bycia ni¹. Konrad, tak¿e tkwi w zaczarowanym
krêgu niemo¿noœci (wszyscy rezonerzy w oœmiu wybranych przez nas komediach s¹ paj¹kami otoczonymi spopielonym rogiem jednoro¿ca). Koncept-projekt, którego potrzeba to koniunkcja nowej elity, nowej strategii i nowego „bloku historycznego”51. Tego w wywodach Konrada nie ma.

7. Coda
To, co mo¿e (naszym zdaniem) interesowaæ, w dramatopisarstwie Stanis³awa
Wyspiañskiego „historyka-socjologa” zajmuj¹cego siê ideami politycznymi dotycz¹cymi kwestii kondycji i perspektyw narodu w drodze ku niepodleg³oœci
oraz narodu, dla którego nowoczesnoœæ jest warunkiem koniecznym ¿ywotnoœci
w ramach ekumeny europejskiej, zawrzeæ mo¿na w piêciu tezach. S¹ to tezy od49

Zob. J. Goækowski: Œwiatopogl¹d rewolucyjny i œwiatopogl¹d kontrrewolucyjny: dwa modele pojmowania socjotechniki ca³oœciowej terapii ¿ycia miêdzyludzkiego. W: „Archiwum historii
filozofii i myœli spo³ecznej”, nr 50–51, 2006.
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Zob. F. Dürrenmatt: Problemy teatru, t³um. W. Wirpsza. W: „DIALOG”, nr 9, 1961.
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Zob. A. Gramsci: „Zeszyty Filozoficzne”, t³um. B. Sieraszewska, J. Szymanowska, Warszawa 1991.
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zwierciedlaj¹ce krytycyzm dotycz¹cy „tego, co polityczne” i wskazuj¹ce na
sk³onnoœæ do pesymizmu antropologicznego.
Teza pierwsza: Kompetencje merytoryczne i kwalifikacje moralne polskich
elit politycznych stanowi¹ problem spo³eczny, który obecny jest w dziejach pañstwa polskiego z dawien dawna. Próby rozwi¹zania tego problemu nie powiod³y
siê. Tym gorzej, ¿e nie powiod³y siê w czasie, gdy naród polski znalaz³ siê w sytuacji powinnoœci „wybicia siê na niepodleg³oœæ”.
Teza druga: U ludzi, którzy wchodz¹ w sk³ad elity politycznej/kandyduj¹
do elity politycznej w narodzie polskim, silna sk³onnoœæ do prywaty ³¹czy siê
z siln¹ sk³onnoœæ do megalomanii. Czêsto i gêsto wydzieranie swej „dzia³ki”
z tego „postawu sukna”, jakim jest Polska, ³¹czy siê z autoreklam¹ umiejêtnoœci
mê¿a stanu i ofiarnoœci s³ugi ludu.
Teza trzecia: Dobór do elity politycznej i zmiany w jej sk³adzie nie przebiegaj¹ wedle regu³, w których na miejscu pierwszym stawia siê interesy i aspiracje
narodu. Praktyki œwiadcz¹ o pos³ugiwaniu siê nieodpowiednimi standardami
i kryteriami.
Teza czwarta: Amatorszczyzna socjotechniczna i powszechnoœæ pos³ugiwania siê demagogi¹, w po³¹czeniu z brakiem myœlenia strategicznego w mentalnoœci i behawiorze ludzi polskiej elity politycznej, przynosz¹ niebywa³e szkody staraniom o polsk¹ racje stanu.
Teza pi¹ta: Narodu polskiego nie mo¿na nazwaæ wspólnot¹ polityczn¹ kierowan¹ przez odpowiedni¹/w³aœciw¹ elitê. Jest to naród którego nauczycielami s¹
liczni szarlatani, demagodzy, kombinatorzy polityczni – naród, który jest Ÿle kierowany przez osobników, którzy nie nadaj¹ siê do odgrywanych ról i naród, który nie potrafi zbuntowaæ siê i pro domo sua wy³oniæ z siebie elity alternatywnej,
skutecznie dba³ej o to¿samoœæ i ¿ywotnoœæ narodu jako wspólnoty politycznej
w ramach ekumeny europejskiej.
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The Polish Political Elite under Examination and in Depiction
by Stanis³aw Wyspiañski
Summary
The article presents radical and consistent critique of the Polish political elite by Stanis³aw Wyspiañski – the examples are his eight dramas, interpreted as black political comedies. Stanis³aw Wyspiañski accuses the elite of lack of factual knowledge and efforts
to fulfil Polish national interests and aspirations. He brings as well an accusation of lack
of socio-political imagination, ingenuity and resourcefulness in social engineering, lack
of the ability to think in terms of strategy and lack of boldness in thinking, which is a duty of public life leaders.

