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Organizator widowni w Olsztynie - Ze n o n Le w a n d o w i cz
(tel. 35-44, 39-15)
Kasa czynna od godz. 10 do 13 ; cd 16 do 19

Kierownik administracji w Elblągu - St a n is ław Mac ie jak
(tel. 25-00 i 29-59)
Przedsprzedaż biletów: »Orbis« od godz. 9 do 16
»Gallux« (Plac Słowiański) od godz. 10 do 14
Kasa teatralna czynna od godz.. 18 do 19
w dni świąteczne od godz. 17 do 19
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„POWIEDZ WAHAJĄCA SIĘ MYŚLI"

(... )Nie wydaje mi
można

uważać

tę

się, by
tragedię

za utwór „o szlachcicu lepszej przeszłości" Horsztyń
skim i o bolesnym jego losie,
jak prawdopodobnie myślał
pierwszy odkrywca utworu,
Antoni Małecki; i nie jest
to zl:lpewne także dramat
o Szczęsnym jako „polskim
Hamlecie", „od Hamleta bQleśniejszym i czystszym", jak
p isze w swej książce o Sło
w ackim (z roku 1923) Juliusz
K lein er; tak samo nie podobna uwazac „Hor sztyń
skie go" za tragedię Hetmana , czy Nieznajom ego, czy
Amelii , czy Sally , choć
wszystkie te postacie rozgr ywają
na kartach utworu
sw ój dramatyczny los. K ażda
z pJ ch ma tutaj określo ne
swe m iejsce, najściślej przemyśl a n e i obliczone. Ale ich
prz e ż cia mieszczą się i są
uw a r unkowane zasadniczym
problemem
„Horsztyńskie
go": sprawą rozgrywających
się wypadków
dziejowych,
walką o los narodu. Nawet
„pokłonny,

kłaniający

się",

jak sam siebie określa, cyniczny i pozbaw'iony jakich-
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kolwiek uczuć dworak Ksiń
ski rzuca w rozmowie ze
Szczęsnym znamienne zdanie : zdanie świadczące, jak
dalece sprawy publiczne są
w „Horsztyńskim" przytomne każdej z działających
osób. Szczęsny, zatopiony
w myślach o Platonie i nie
chcąc
udzielić
Ksińskiemu
wyraźnej odpowiedzi, mówi:

-

Śmierć

nie jest

śmier

cią .

N a co targowiczanin i „rep ublikanin'', to jest obrońca
d awnego ustroju Rzeczy pospolite j, Ksiński odpowiada:
- Ale jeżeli kraj umrze ...
„Jeżeli
kraj
umr ze" ...
Z perspektywy lat polistopadowych, gdy Polska była
„krajem mogił i krzyżów ",
gdy z emigracji wyruszyły
wyzwoleńcze wyprawy Zali wskiego i innych - patrzy
Słowacki na rozwój wydarzeń 1794 roku. Nie przy padkowo wybrał on właśnie tę
da tę,
by rozegrać na jej
t le tragedię Horsz ty ńskiego,
Hetm ana i Szczęsnego. Rok
1794 to ostatnia przedrozbiorowa próba
r a towania
niepodległości;
to ostatnia

decydująca

bitwa. Gdyby

chodziło o romantyczny dramat Szczęsnego, odpowiedniejszy byłby na pewno termin bliższy poecie; bajroni-

1

sta w Wilnie na tle ostatnich
lat XVIII wieku to na pewno
anachronizm ( .zdawał sobie
z tego sprawę Słowacki mó'.viąc ustami Szczęsnego najierw: „czasy nasze mają
dziwne lekarstwo na chorobę
~m utku poezję", ale pop rawiał się zaraz, że „nasze
slowiki" to „zimna woda le n ia woda - rymowana") .
A S łowacki był tak wielkim
pisarzem i tak genialnym
dramaturgiem, że nie czynił
niczego przypadkowo. Rok
794 j:iko wybór momentu
akc :i „l ors ztyńskiego" jest
t zasadniony
także
i inną
datą : rokiem 1795, o tatn im
rozbior errf. ( ... )
W ko flik cie, jaki się toczy
mi edzv svnowskimi obowiąz
kam i ' Hetma nowicza a jeao
s um ieniem obywatels ·m w ra źną w ższość przyznaje
uoet
spr a wie p blicznej.
Po woła j my
się
zn ów na
i er·w~.z ą s cenę , gdzie Szczęs
n
tak n r zenik!iwie i b ez
złud ze 1' charakteryzuje uczuci
H etmana wobec niego
sam e i<;o („Ojciec ma dla mnie
w ·;:;oki ojcowski szac n ek. ..
szac je mnie jak Holender
rzadkiego tulipana ... sz3nuie
mn" e jako rz ~ dką osobę, którei nie pbci - a która go
kochać musi"). Zapewne, że

gdyby Szczęsny stanął w
Wilnie
obok
Jasińskiego
(i gdyby uczynił to dość
wcześnie, to jest przed planowanym przez Hetmana
i Ksińskiego aresztowaniem),
ojciec Szczęsnego poszedłby
pod sąd, czy przed wyło
nioną przez Insurekcję komisję indagacyjną ale nie

na

szubienicę!

Klucz do tragedii Szczęs
r.cgo można znaleźć w pewnej wypowiedzi Nieznajome-
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go. N a słowa Szczęsnego,
w czwartej scenie aktu
pierwszego: „Więc ja wam
niepotrzebny" - odpowiada
Nieznajomy: „Niepotrzebni
są przeciwko nam!. .. ". I to
zdanie, tak dobitnie określa
jące polityczną ideę utworu,
mogłoby jak sądzę - posłużyć za motto.
„Niepotrzebni są przecivvko
nam!" Spróbujmy w śvvietle
tej myśli określić sytuację
nie tylko Szczęsnego, ale
i innych bohaterów wielkiej tragedii - a szczegól-

sytuację Horsztyńskiego.
Szczęsny w rozmowie z Nieznajomym tak określa swój
los: „Pokaż mi jakie Eldcrado

nie

dla niepotrzebnych ludzi,
a będę ci bardzo wdzięczny.
Wystaram się o obywatelstwo w kraju niepotrzebnych ... ". Słowo „niepotrzebny" w tym kontekście i w tej
rozmowie oznacza dokładnie
to pojęcie, jakie określamy
terminem: neutralny. Poeta
dostrzega w tym momencie
dziejowym dwa tylko obozy,
między
którymi toczy się

śmierć i życie: Polskę walczącą wszelkimi swymi zdrowymi siłami o wol-

walka na
ność

i o podstawy swego
istnienia - oraz zdrajców,
którzy za gotówkę czy przywileje sprzedali się zaborcy.
Między tymi obozami trzeba bezwarunkowo wybierać;
sam poeta dokonał przecież
wyboru w 1833 r., wyboru
ciężkiego i bolesnego, wyboru, który zawierał w sobie
decyzję tułaczki i rozstania
z nsjbliższymi (... )

Wyboru nie umiał dokonać
Szczęsny; i jest dla mnie
zupełnie wyraźne, że Sło
wacki nie tylko się z nim
nie solidaryzuje, że go wprost przeciwnie - całym
żarem swej poezji osądza
i potępia, co oczywiście nie
znaczy. iż zapomina o psychologicznych źródłach tej
postawy( ... )
(ze „Szkiców teatralnych",
Kraków, 1955)
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