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„H O RSZTY Ń SI<. I'' 
czyli o romantycznej samotności 

Juliusz Słowacki napisał „Horsztyńskiego" w 
r. 1835, nie publikując go za życia. Autograf 
dramatu zachował się w stanie zdekompletowa
nym, w dwóch wersjach, z których jed?a jest 
niewątpliw:e wersją roboczą. Po raz pierwszy 
tekst dramatu wydał A. Małecki w „Pismach 
pośmiertnych" J. Słowackiego w roku 1866 w 
tomie II. 
Małecki nadał mu również tytuł „Horsztyń

ski". Pierwsze wydanie krytyczne zawdzięczamy 
W. Hahnowi („Dzieła" J. Słowackiego pod re
dakcją W. Hahna i B. Gubrynowicza, Lwów 
1909, t. VI.) Wydanie to stało się podstawą dla 
wszystkich następnych edycji dramatu. 

„Horsztyński" nie stał się, jak inne dramaty 
w:elkiego r o.mantyka, żelazną pozycją repertua
rową ; istnieje po temu kilka powodów: braki 
w t ekście i roboczy charakter całości wydają 
się być najważniejszymi. Jednakże jest on na 
tyle ciekawy, że warto się nim zająć dla nie
wątpliwych walorów teatralnych i interesują
cej problematyki. Dramat ten da się zinterpre
tować jedynie poprzez spojrzenie na kilka płasz
czyzn świata przedstawionego, celowo prze1. 
poetę n awarstwionych. Jest to bowiem, zgodnie 
z założeniami poetyki romantyzmu, dramat o 
konstrukc ji polifonicznej : problematyka naro
dowa, obyczajowa i indywidualizm romantyczny 
nakładają się w nim na siebie tworząc jedność. 
Bohaterem , wbrew tytułowi, nie jest Horsztyń
ski, a le młody Szczęsny Kossakowski, syn Het
mana - zdra jcy. Szczęsny w całym dramacie nie 
wykazuje na jmniejszej aktywności społecznej 
i zainteresowania je j tworami, Nie angażuje się 
w ambicje polityczne ojca, gdyż nie interesuj~ 
go kariera emblematu czy sztandaru dla jakie
gokolwiek ugrupowania. Hetman mówi o nim : 
„Syn mój byle się raz skompromitował, już bę
dzie mi niepotrzebny''. Szczęsny natomiast, ja
ko rasowy romantyk, pogardza zgrają, której 
może przewodzić, ale się od niej odcina, ponie
waż żyj~ w innym, wymyślonym świecie. Mówi 
o sobie: „Raz zdaje mi się, że jestem zanadto 
wielki, abym mógł skonać na bruku między bi
jącą si~ zgrają - i przeciąć niewiadomą śmier
cią życie przeznaczone dla wielkich czynów.„ 
drugi raz zda je mi się, że jestem tsk mały - tak 
mały.„ że nie ma czym nabić harmaty„. („ .) wy
padki wydają mi się raz tak wielkie, że nie 
śmiem stanąć przy posągu olbrzyma, bojąc się. 
aby mnie ludzie nie wzięli za karła„. drugi raz 
wypadki w asze zdają mi się tak małe, że boję 
~ie roz1itn i eść ludzi chodząc nieuważnie.„". Nie 
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wiąże się również z obozem patriotycznym, gdyz 
sprawa narodowa n!e interesuje go na tyle, ny 
się w nią angażował. Bohater przeżywa tę sy
tuacj ę jako zatracenie własnej identyczności, 
jako obcość wzgl ędem samego siebie i niemoż
ność rozpoznania się we własnym świecie, który 
nie ma charak teru całości sensownej. Stąd jego 
porozumien e się ze światem jest niemożliwe. 
Słowacki podkreśla alienacj ę Szczęsnego przez 
wyraźne odwołanie się do modelu szekspirow
skiego Hamleta. Czyni to nie tylko przez okre
ślony sp osób konstruow ania wypowiedzi posta 
ci, ale również poprzez nawiązanie do szekspi 
rowskich sytuacji: Szczęsny wysyła ukochaną , 
dziedzi czącą dyspozycje do zaburzeń umysło
wych po matce, do klasztoru. 

P ostawa bohatera w całym dramacie egzem
plifikuje roman tyczne przekonanie o subiek tyw
ności świata, k tóry dopiero przez przeżycie we
wnętrzn n abiera dla romantyka wartości. Ro 
mantyzm bowiem deprecjonuje rzeczywis tośc 

obiektywną, przypisując jej istnienie jedynie po
.lu1·nc. utuyw au <unosc ludzka znaJOUJe wyraz 
dopiero w sile przeżycia emocjonalnego, stąd 
wypływa ucieczka Szczęsnego w głąb własnych 

myśli i przeżyć. 
Od począt ku dramatu znajdujemy się we 

wnętrzu wizji świata Szczęsnego: jest to model 
społeczeństwa, w któr ym Jakkoiw.ek Wh;ż ~pro 
wadza się do interesów osobistych, a zaleźnoś(• 
ludzi istnieje na gr uncie osobistych związków . 
Każdy w tym św:ecie t vorzy swój ład, swoisty 
porządek moralny: w interesie Hetmana jest 
zw:ązanie się z obcymi m ocarstwami i tłumienie 
każdego objawu myśli wyzwole1'1czej, gdyż za
pewnia mu to władzę i zy ski. Racją Horsztyń
skiego jest postawa ,patriotyczna zadokumento
wana czynem konfederacji barskiej. Ale kon
flikt obu postacl ma jeszcze jeden wy miar : wy
nika nie tylko z różnych postaw, lecz r6wnleż 
z konfliktów osobistych. Hetman odebrał Hor
sztyi1skiemu nar ze • .1. uną, uż.t:nH ~i~ z lllą, ale 
wychowuje Amelię , k tóra nie jes t jego córką. 
To splątanie interesów osobistych ma olbrzymie 
znaczenie jako jeden z podsta w owych konflik
tów dramatycznych. 

Szczęsny nie ma z tym światem n ic wspóln e 
go. Jest to dlań świa t pozorów, ponieważ świa
tem autentycznym stał si ę dla bohater1' świa t 
przeżyć wewnętrznych . Z takie j pos tawy w y 
nika jego bierność \ obec życia , niechęć do j a 
kiegokolwiek działan ia ; jest istotą „podwójną''. 
istniej ącą w obu światach i w obu zagubioną . 
Nie pójdzie za Nieznajomym, ani nie zechce 
przyłączyć s ię do partii ojca , k tóry usilnie. i 
wszystkimi środkami o to zabiega. Stanąwszy 
przed koniecznością wyb oru, które zdeterminu je 
zarówno przeszłość jak i przyszłość, dwukrotnie 
s i ę od niego uchyla, zrzucając ciężar decyzji na 
przypadek, raz Amelia obrywając płatki marie-
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rytki ma wywróżyć po czyjej stronie stanie bo
hater, drugi raz pozwala zadecydować o swym 
wyborze wynikowi hazardowe.i gry w karty 
Prawdopodobnie nie uznał on, iż sprawa wybo
ru, narzucona przez nieautentyczny świat pozo
rów jest istotna. Ale jego postawa nie świadczy 
również o demaskacji rzeczywistości. Jest mu 
ona po prostu obojętna. Schemat ytuacji alie
nacyjnej Szczęsnego nie ogranicza s ię, ani nie 
redukuje do świata przedstawionego dramatu, 
świata związanego z realiami historycznymi i 
politycznymi. Jest bardziej wielostronny, gdyż 
uk az u je opis sposobu przeżyci a tego świata, roz
dżwię lc istniejący międ zy powołani em do r z "cz.v 
wielkich Szczęsnego - romantyka i jego dzia
łaniem. Wyzwolenie od alienac,ii ma tu swój as
pekt moralny, jest problemem wyboru, samo
określa człowieka wobec samego siebie i świata . 
Szczęsny podejmie wreszcie decyzję : czując się 
samotnym i jednocześnie związanym węzłami 

krwi z nieżyjącym już Hetmanem obwołanym 
zdrajcą, zdecyduje się na zagładę wraz z pozo
stałą rodziną pod gruzami pałacu . Jego wybór 
podyktowany zostanie racjami natury emocjo
oalnej, jak przystało romantykowi. 

Poczucie samotności i obcości względem świa
ta, widmo Hetmana i cały bagaż irracjonalizmu 
romantycznego, w pełni uzasadniają krok osta
teczny bohatera. 

Kazimierz Wyka pisał kiedyś, że Słowacki ma 
dwa tytuły do sławy: jako twórca mowy poe
tyckiej i twórca nowych form dramatycznych. 
Pisarze najmłodszego pokolenia kwestionuj ą 
czasami stwierdzenie pierwsze, drugie natomiast 
do dziś ostało się działaniu czasu. Słowacki na
leży do dramaturgów wielkiej klasy, umiejący 
rozłożyć akcenty dramatyczne, skomplikować 
akcję, rozumianą jako wizję świata nadającą 
faktom prawdziwe znaczenie, rozładować napię
cie dramatyczne kapitalnymi scenami rodzajo
wymi, które zawsze czemuś służą i wzbogacaj ą 
barwny świat dramatu. Poeta potrafi zasugero
wać widzowi, że stawka, o którą idzie gra, jest 
wysoka, a bohaterowie zaangżowani w scenicz
ne dzianie sie. Słowacki wciąż jeszcze jest wiel
k:!\ nansą te.atru i daje odczytae siE: w coraz 
to nowych kontekstach. 
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Każde zwycięstwo sztuki jest zwycięstwem 
ducha w krainie przyszłości. 

Początkiem i źródłem malarstwa nie było na

śladowanie natury, ale wizja, to jest ta władza 

tajemnicza ducha naszego, która wzrokowi na 

szemu ciska jakieś dziwne błyskawice niewi

dzialnej piękności. 

.Gdy natchnieniom nowe formy wyn ajdzie. z., 

prowadź ludzi za rączkę do obrazów twoich, 

jakbyś to z maleńkimi dziatkami uczynił. cie

sząc się, że różne głupstwa maleńkie świegocą 

Zaczaruj duchem twoim obrazy, a potem bądż 

spokojny o nie i pewny, że one w swoim czasie 

czarować będą : kogo? - ja nie wiem. 

Z listów Juliusza Slowacktego 

do Stattlera 

Rvs. Adam Marczvńakt 



Afl8% prapremiery Horsztyńskieao. 

W Lubllnie w11stawiono Horszt11ńskiego 14. IX 
1927 r. w reżyserii i opracowaniu. St. L?ąbrow
skiego, w obsadzie; B. Roslan (Hetman), M. So
kolska (Amelia), M. Wnorowska (Salomea), St. 
Dąbrowski (Horsztyński), Z. Wilczkowski (Sfor
ka), St. Zborowski (Trombonista). 
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