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Barbara Tschopp

A kaz tyz ta Polska?

Stół i podłoga zarzucone gazetami, jedno krzesło – niebogatą scenografię zaprojektował 
Olgierd Łukaszewicz dla swego monodramu wg. Stanisława Wyspiańskiego „A kaz tyz ta 
Polska”. Monodram powstał w 1998r, gdy Polska wchodziła w drugi etap transformacji: 
wprowadzenie gospodarki rynkowej i demokracji było już faktem, rozpadły się stare struktury 
lecz głębokie przemiany społeczne i gospodarcze wymagały dalszych reform. W kontekście 
integracji europejskiej dominował na scenie politycznej brak zgody co do ustalenia warunków 
zachowania suwerenności, tożsamości narodowej i interesu Polski. Integracja to, czy kolejny 
rozbiór Polski? Propozycje konkretnych rozwiązań torpedowano patriotycznymi acz pustymi 
hasłami, a część wolnej prasy jątrzyła niezgodę i poczucie niemożności... 

21 września 2013 roku Olgierd Łukaszewicz wystąpił z monodramem „A kaz tyz ta Polska” w 
Klubie Miłośników Żywego Słowa w Brugg. W sporządzonej z gazet błazeńskiej czapce, 
pojawia się na scenie Komediant Narodowej Sceny, by słowami Wyspiańskiego dać wyraz 
zaangażowaniu w ważne narodowe sprawy. Pozbywa się butów, rozrzuca gazety, miota się, 
biega, zeskakuje ze sceny, wskakuje na nią z powrotem, kładzie się na stole – szaleniec 
szarpany rozterkami.
„...Czym będzie świat, czym był?... ”
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„...Pełne grozy myśli moje, pełne strachu serce moje...”
„...Nad przepaścią stoję
I nie znam gdzie drogi moje...”
„...Gdzie spojrzę, przepaść
Szatan śmieje się na dnie...” 
„...Własne brudy, podłość, kłam,
Znam, za dobrze znam”...
„...Wróg pamięta, brat pamięta
Że ta ręka przeklęta
Była swoja...”
„...Tylu już padło od kul..”
„...Bądźcie zdrowe przeszłości uroczyste cienie...”
„...Niech się królestwo stanie
Nie Krzyża, lecz Zbawienia!..”
 „...Polska ma być mitem, państwem ponad państwy
Ma być marzeniem, ideałem...”
 „...Przysiadła ta myśl polska dookoła,
Jedno jest uderzenie naszych serc.
Klęczący Rycerze, Polacy
Podajmy sobie ręce braterskie, 
krzyczmy Polska, Polska...”
„...Talenta bowiem są niezmierne.
Lecz trzeba, by w nie wstąpił duch...”
„...Nasz naród stracił wiarę w słowo...” ale nie w słowo skierowane do klubowej publiczności, 
która w skupieniu i napięciu wsłuchiwała się w wybrane fragmenty „Wyzwolenia”, 
„Warszawianki”, „Wesela”. Artystę nagrodzono gorącymi brawami.  Olgierd Łukaszewicz 
usatysfakcjonowany faktem, że zaprezentowany tekst funkcjonuje także w Szwajcarii. 
Widzowie ocenili zgodnie, że „takiego przedstawienia jeszcze w Klubie nie było”. Monodram 
wywołał  bardzo zróżnicowane odczucia: 
podziw dla wielkiej sztuki, mistrzostwa wykonania
„czy da radę wskoczyć na scenę?” - uznanie dla wspaniałej kondycji fizycznej 

Artysty, który w tym roku obchodzi 45-lecie pracy scenicznej
wzruszenie wielką dawką patriotyzmu i polskości, wspomnieniami szkolnych spotkań 

z dziełami polskiej literatury
„cytaty z Wyspiańskiego zagrały w duszy” 
ubolewanie, że się przyszło bez przygotowania na tak trudną sztukę – spontaniczne 

podjęcie decyzji o samodzielnej powtórce z literatury, poprzez wypożyczenie dzieł 
Wyspiańskiego z Instytutu Slawistyki

„ja już tego nie trawię” - przesyt sztuką dla sztuki, bezcelową szarpaniną z własnymi 
wątpliwościami, napawaniem się własnym cierpieniem

„ha ke Ahnig, ha ke Ahnig, chumme chumme nid drus” – cytat z przeboju berneńskiej 
rapperkki Steff la Chef obrazowo oddaje opinię „nic z tego nie zrozumiałem, nie 
wiedziałem o co chodzi”.

Z większym lub mniejszym zrozumieniem sztuki, przeżycie dla wszystkich było ogromne. A 
każda obecność na spektaklach Klubu Miłośników Żywego Słowa, daje żywe świadectwo 
aktualności odpowiedzi Poety na tytułowe pytanie: „A kaz tyz ta Polska, kaz ta?”, „..Serce...a 
to Polska właśnie...”  


