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Prof. dr EUGENIUSZ SAWRYMOWICZ 

„ALE CO ROBIĆ ... 
POWIEDZ 
WAHAJĄCA SIĘ MYŚLI, 
CO ROBIĆ?„." 

Tymi słowami Szczęsnego Kossakowskiego 
kończy się zachowany fragment rękopisu HOR
SZTYŃSKIEGO. Zakończeniia brak! Nie wiemy 
nawet, czy :z,akończenie jakieś istniało kiedykol
wiek, nie wiemy bowiem, czy Słowacki w ogóle 
dramat swój ukończył. Pisał o nim do matki 
w liście z 24 maja 1835 roku: 

„Piszę ter.az więcej niż kiedykolwiek. a co 
d.zli.wn iejs.za, że piszę prozą [ ... ]. Bóg wie, 
dla kogo piszę i kiedy wydrukuję. Zdaje mi 
.się, że piszę zupełnie dla siebie i stąd więcej 
może będz:J.e naturalności - i bardziej roz
wiane zarysy„. Kiedyś to wszystko - ktoś -
wyda na świat [ ... ]". 

Na świat niedokończony dramat wydał po la
tach Antoni Małecki, on też nadał mu tytuł: 
HORSZTYŃSKI. Tytuł •się przyjął, ustalił .przez 
tradycję, choć można przeciwko niemu wysunąć 
poważne zastrzeżenia: bohaterem dramatu jest 
bowiem nie s tary konfederat barski Hors2'tyński, 
który umiera jako postać epiz-0dyczna w akcie 
trzecim, ale S7'częsny, który 1przeżywa swe dra
matyczne rozterki iaż rpo ostatnią scenę. Wokół 
niego więc snuje się ·splot dramaty;cz.nych wy
darzeń, on wplątany zostaje w wir wydarzeń, 
nad którym zapanować nie może. Dlatego też 
sprawa dalszych losów Szczęsnego intrygowała 
czyteliników i inscenizatorów dramatu, nieraz 
więc starano się owo brakujące zakończenie od-

2 

tworzyć, a raczej dot·worzyć. Tak np. w krakow
skim przedstawieniu HORSZTYŃSKIEGO 
w 1879 r. J. Mien wprowadził sc~nę śmierci Sa
lomei przy zwłokach starego Horsztyńskiego, 
a Szczęsnego po śmierci Hetmana wprowadził 
w szere~i '1:argowiczan. W dwa lata później teatr 
lwowski przyjął koncepcję A. Urbańskiego, któ
ry kazał Szczęsnemu zginąć pod gruzami wy
sadzonego w powietrze zamku ojcawskiego. 
W 1892 r. A. Steiner dopisał scenę, według któ
rej Szczęsny opowiada się ostatecmie po stronie 
narodu, przeciwko Targowicy, a więc coś ·wręcz 
przeciwnego niż u Miena. Jeszcze inaczej za
kończenie wyobraził sobie znany dramaturg J. 
A. Kisielewski, który w 1906 r. dodał do dra
matu scenę końcową ukazującą śmierć Szczęs
nego i Amelii w zamku, modlących się za Pol
skę„. 

Można dyskutować z tymi próbami uzupełnie
nia brakujących scen ri zakończenia, mo:ilna do
wodzić zgodności ich ·lub .niezgodności z przy
puszczalnymi intencjami samego Słowackiego, 
ale przede ws.zystkim trzeba - jak się zdaje -
postawić pytanie, •Czy takie uzupeŁnienia są w 
ogóle potrzebne? Czy cytowany wyżej drama
tyczny okrzyk Szczęsnego nie jest już wystar
czającym zakończeniem, które nie powstawia 
wątpliwości co do rozwiązania sytuacji, w jaką 
uwikłały go wydarzenia polityczne i st-0sunki 
rodzinne? 

„Ale co nobić ... powiedz, wahająca się myśli, 
co robić?" - jakże bliskie jest to zdanie słyn
nemu monologowi Hamleta: „Być czy też nie 
być - oto jest pytanie". I tu i tam „wahająca 
się myśl", i tu i ·tam rozterka spow-Odowana 
koniecznością dokonania wyboru między życiem 
i śmiercią, i tu i tam poczucie własnej słabości 
wiodące ku analizowaniu myśli, a nie ku czy
nowi. Hamlet w monologu swym stwierdza, że 
„namysł czyni nas tchórzami", Szczęsny jeszcze 
prościej wyraża to słowami: „Nie wi.dzę żadnej 
drogi przed sobą". 

Analogii czy podobieństw między Szczęsnym 
a Hamletem można w dramacie Słowackiego 
dostrzec tyle, że bez żadnej wątpliwości trzeba 
stwierdzić pełną świadomość ze strony Słowac
kiego w tym stylizowaniu swego bohatera na 
9ostać typu królewicza duńskiego z dramatu 
Szekspira. Toteż nie może dziwić fakt, iż od 
najwcześniejszych rozpraw czy recenzji po
święconych HORSZTYŃSKIEMU niezmiennie 
określano postać Szczęsnego mianem „polskiego 
Hamleta'.' To zaś stanowisko prowadz:J.ło do 
rozpatrywania samego dramatu od strony „ham-
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letyzmu" bohatera, a więc od strony zagadnień 
natury psychologiciinej. Czy to słuszne? 

Zanim odpowiemy na to pytanie, zajmijmy się 
innym: o jakim to hamletyzmie można mówić, 
gdy się mówi r0 Szczęsnym jako o polskim Ham
lecie? Bo przecież pojęcie hamletyzmu jest bar
dzo niejednoznaczne. W ciągu wieków zmieniały 
się interpretacje Hamleta itak dalece, że dziś 
już zasłoniły one pewne szczegóły 1tekstu szeks
pirowskiego. Bo któż by się dziś odważył ukazać 
na scenie Hamleta brodatego, a do tego jeszcze 
otyłego i cierpiącego na zadyszkę? - A 1przecież 
taki właśnie jest ~rólewicz duńskd. w tekście 
oryginalnym. 
Słowacki widział Hamleta na modłę roman

tyczną. Tę Tomantyczną dnterpretację, przyjętą 
w owym czasie (i przez długie lata później) po
wszechnie, stworzył Goethe, dając w swej po
wieści pt. LATA NAUKI WILHELMA MEI
STRA następujące wyjaśnienie postaci Hamleta: 

„[ ... ] S:z;ekspir chciał wystawić wielki 
czyn włożony na duszę, która do czynu tego 
nie dorosła. I w rtym rozumieniu opracowaną 
została konsekwentnie cała sztuka, moim 
zdaniem. Zasadzonym tu został dąb ·W cen
ne naczynie, które powinno by było przyj
mować w łono swoje tylko śliczne kwiaty; 
korzenie się rozszerzają - naczynde 'pęka. -
Istota piękna, czysta, szlachetna. wysoce mo
ralna, bez siły zmysłowej tworzącej boba
.tera, ginie pod ciężarem, którego nie można 
ani unieść, ani odrzucić; każdy obowiązek 
jest dla niej świętym. ale ten za ciężkim. 
Zażądano od niej irzeczy niemożliwej; nie 
niemożliwej w samej sobie, ale takiej, która 
dla niej jest niemożliwą. Jak on się wije, 
szamoce, lęka sdę, to występuje naprzód, t.o 
się cofa, doświadc:z;a przy.pomnień, sam sobie 
!Wciąż przypomi•na, a w końcu prawie traci 
z oczu swój zamiar, ale nigdy nie doznaje 
uczucia •radości" (tłumaczenie P. Chmielow
skiego). 

Na takiego Hamleta wystylizował Słowacki 
swego Szczęsnego, ddąc ·w tym za modą ów·czes
ną, która w chorobliwych cechach psychiki ro
mantycznej !Widziała „chorobę wieku". Hamlet 
w initerpretacji Goethego stawał się .prototypem 
tej kategorii romantyików. Z tej cromantycznej 
interpretacji wyiwod.zi. się najpowszechniej dziś 
znany typ Hamleta jako młodzieńca szczupłego 
w czarnym obcisłym stroju, z bladą twarzą 
o melancholijnym wejrzeniu„. 
Szczęsny Kossakowskd z HORSZTYN'SKIEGO 

należy do tej samej wdzi.ny romantyków der-
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piących na „chorobę wieku", jeot nowym wcie
leniem tych cech, które reprezentowali chłoprv 
z GODZINY MYŚLI, Lambro i Kordian. Cechy 
tej romantycznej choroby swego nowego boha
tera ukszitałtował Słowacki celowo na wzór 
Hamleta, ale Hamleta pojętego właśnie .według 
romantyczno-psychologicznej interpretacji Goe
thego. Innego Hamleta ·w owym czasie inie zna
no, o innym nawet pomyśleć by się nd·e dało! 

A to każe •rozpatrywać cechy owych hamle
tyzujących bohaterów Słowackiego nie od stro
ny ich przeżyć ,psychologicznych, ale od strony 
owych „bezskutecznych usiłowań", na które ska
zani są ludzie nie godzący s-ię z rzeczywistością 
im współczesną, z 1rzeczywistością pierwrszej po
łowy XIX wieku. Zagadnienie zatem natury 
politycznej i społecznej, nie psycholQgicznej. 
W postaci Szczęsnego 1te tendencje Słowackiego 
dostrzec można bardzo wy.raźnie. Chociaż moż
na by ostatecznie rozpatrywać od strony psy
chologicznej typowo hamletowskie ·rozważania 
Szczęsnego, który w akcie I mówi do Niezna.
jomego: 

„Niepotrzebni jednak muszą ,żyć, bo nie 
wiedzą, jak być na świ cie, a nie zajmować 
dwóch stóp ziemi... Człowiek, póki żyje -
dwie tylko, jak umrze - sześć stóp potrze
buje miejsca ... Pokaż mi jakie Eldorado dla 
niepotrzebnych ludzi, a będę ci bardzo 
wdzięczny... wystaram się o obywatelstwo 
w kraju niepotrzebnych ... " 

Ale zupełnie inną wymowę słowom tym na
daje monolog Sz;częsnego z aktu V, gdy dowia
duje się on o rewolucji w Wilnie i o tym, że 
ojciec jego wyjechał, by rewolucję tę stłumić. 
Szczęsny wtedy mówi: 

„Warszawa - Wilno - Polska cała -
naród - ja. - Orszak ogromnych wypad
ków przesuwa się przed moimi oczyma. Jak 
się weń wmieszać - jak stanąć - gdzie?„. 
Czym być? [ ... ] Czym ja jestem? Ja nie 
powstałem!. .. Krzyczę między czterema mu
rami wtenczas, kiedy i'nni umierają w mil
czeniu... Będę spokojnie patrzał na walkę 
ludu jak na rzeź gladiat,orów.„". 

Nie jako zagadnienie psychofogiczne potrzeb
ny więc był Słowackiemu r.omantyczny hamle
tyzm Szczęsnego, ale dla podkreślenia jego po
stawy wobec wielkich wydarzeń, jakie się dzieją 
w kraju. Wobec .tych wydarzeń Szczęsny po:z;o
stał właśnie Hamletem. 
Tę hamletyczną postawę Szczęsnego, kontra

stującą z żołnier.skim poczuciem ~bowiązku by
łego konfederaty barskiego Horsztyńskiego, uka-
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zał Słowack!i na tle historycznych wydarzeń 
z okresu powstania kościuszkowskiego. Łatwo 
jE:dnak pod tym historycznym welonem dostrzec 
można aktualną wymowę dramatu. Pisał go 
przecież Słowacki w' roku 1835, a więc w cztery 
lata Po klęsce ,powstania listopadowego, w rok 
po katastrofie tragiczmej wyprawy Zaliw1sk·iego, 
w rok po nieudanej próbie wywołania rewolucji 
w Sabaudii. Dodać trzeba, że z tą ostatnią spra
wą poeta zetknął się niemal bezpaśrednio, głów
nym bowiem czynnikiem w wyprawie sabaudz
k·iej był tzw. Hufiec Swięty, złożony z emigra.n
tów polskich i u lokowany w Szwajcarii; odgłosy 
wyprawy sabaudzkiej mocno odezwały się m. 
in. w Genewie, gdzie Słowacki mieszkał. _ 

Kolejne klęski ruchów wolnościowych, w któ
rych elementem kierowniczym była z reguły 
szlachta, musiały wywoływać refleksje ·O ko
nieczności oparcia się na innych siłach. Tą inną 
siłą mógł być tylko lud - w tym też kier\lnku 
rozwijały się ideologie polskich ugrupowań de
mokratycznych w kraju i na emigracji. Szlachta 
jako siła kierownicza powstań musiała schodzić 
z areny politycznej. I to właśnie Słowacki po
wiedział w swym dramacie: hamletyzujący 
Szczęsny jest tu niejako symbolem ukazującym, 
że w decydującym momencie, kiedy rozpłomieni 
się ogień rewolucji ludowej, szlachta w naj
lepszym WYiPadku zdobędzie się na dramatycz
ne słowa .,Ale co robić... powiedz, wahająca 
się myśli, co robić?" 

EUGENIUSZ SAWRYMOWICZ 
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WOJCIECH NATANSON 

TRAGEDIA 
WYBORU 

Z 
początkiem marca 1833 roku Juliusz 
Słowacki, przebywający wtedy w Ge
newie, pos·tanowił włączyć do druku
jącego się trzeciego tomu swych utwo
rów - wiersze patl"iotyczne, napisane 

przed kilku laty w Warszawie, w pierwszych 
miesiącach powstania listopadowego. „Ja kiedyś 
także - bym rad z Mamą mieszkać" - pisał 
w I.iście do wuja, Toofila Januszkiewicza, „tylko, 
żeby 1mi to inie krępowało mojego zawodu, bo 
„Lambro" straszny. Ale nareszcie trzeba myśleć 
o punkcie zjechania się - bo tak błąkać sie po 
zagranicy ito ok!ropnie, kiedy długo pociągnie. 

Trudno było jaśniej mówić w listach, o :kt&rych 
Słowacki ·wiedztał. że mogłyby w.paść w ręce 
carskiej palicji (choć były wysyłane drogą okrę
żną, przez dom bank.owy Hausnera i Vollanda 
w Brodach). Dylemat rysował się jasno. Poeta 
mógł albo wróeić do ·kraju, i do r .cxlziny, wy
rzekając się jednak .poezji patriotyc;mej; albo 
pozostać ·sobie wierny, za cenę wygnania i r.oz
łąki. Teraz, w marcu 1833, - klamka zapadła. 
Francuski poeta i k,rytyk, Ludwik Lemaitre 
umieścił w miesJ.ęc2mi.ku „Revue EUI10peenne" 
dokonane przez siebie tłumaczenia owych poezji 
powstańczych. Słowacki każe je też wy.drukować 
w przygotowanym przez paryską drukarnię to
mie polskim. 

Dla carskiej policji politycznej KULIK, 
HYMN i ODA DO WOLNOSCI miały niedwu
znac;my sens. Ich wydrukowanie w tomie d·o
wodziło, że wygnaniec przyjmuje swój los. Sło
waclm 1sam na siebie wydał wyrok, ·nie bez bólu, 
oczyrwiście („bo tak błąkać się p.o zagranicy, 
to ok.ropnde"). 
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JULIUSZ łoWACKI 

SZCZĘSNY KbSSAKOWSKI 
I 

(HORSZTYNSKI) 
Obsada: 

Tragedia w 5 aktach 

SZCZĘSNY KOSSAKOWSKI, syn hetmana 
SZYMON KOSSAKOWSKI, hetman litewski 
AMELIA, jego cól"ka . 
MICHAS, jego syn . 
KSIŃSKI, szlachcic . 
KARZEŁ, błazen . . 
SFORKA, stary ;sługa . . 
MAŁGORZATA, jego żona 

KSAWERY HORSZTYŃSKI, dawny konfederat barski 

SALOMEA, jego żona . . . . . 
SWIĘTOSZ, sługa domu Hors:zJtyńskich 
OJCIEC PROKOP, kapucyn 
NIEZNAJOMY, !!.'ewolucjonista 
GARNOSZ. trombonista . . 
MARYNA, dziewczyna wiejska 
HAJDUK, I sługa 
SŁUGA II. 
SKOWICZ 
WYRWIK . 
SŁUCKI 

SZLACHTA 

szlach1 służba 

Henryk MARUSZCZYK 
Władysław KORNAK 
Bogumiła MURZYŃSKA 

X X X 
Bohdan KRASKIEWICZ 
Wincenty GRABARCZYK 
Piotr POŁOŃSKI 
Klementyna ZASTRZEŻYŃSKA 

{ 
Roman HIEROWSKI 
Józef PARA 
Anna GOŁĘBIOWSKA 
Stefan LEŃSKI 
Zbisław ICHNIOWSKI 
Jerzy BIELECKI 
Tadeus.z MADEJA 
Barbara KOBRZYŃSKA 
Pfotr RÓŻAŃSKI 
Ju)ian KILAR 

X X X 
Bogdan ZIELIŃSKJ 
Jerzy KORCZ 

{ 
Władysław PRZEBIŃSKI 
Romuald BOJANOWSKI 

Rzecz dzieje sdę na r twie w 1794 roku. 

scenografia 

Andrzej CYBULSKI 

muzyka 

Witold SZALONEK 

asystent reżysera 

Pio.tr RÓŻAŃSKI 

!inscenizacja :i reży,seria 

Józef PARA 

Konsultacja dramaturgkzna 

Edward CSATO 



Dwa lata później, wiosną 1835, pisze Słowacki 
utwór prozą o którym donosi w liście skiero
wanym do matki : „jedna z heroin mojej nowej 
tragedii nazywa się Salomea". Dodaje za.raz: 
.„Bóg wie dla kogo piszę i kiedy wydrukuję. 
Zdaje mi się, że piszę zupełnie dla siebie ... " 

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana w liście 
tragedia jest ddentycz.na z tą, którą w papierach 
pośmiertnych Słowackiego odnalazł 1pierwszy 
wydawca jego pism, .prof. Antoni Małecki i ogło
sił pod ndeco mylącym •tytułem HORSZTYŃSKI. 
Zapewne zasugerowała krytyka sprawa Konfe
deracji Barskiej, w której Horsztyński brał 
udział. W momencie gdy Małecki drukował pis
ma pośmier.tne Słowackiego, patrzono jeszcze 
na .ruch ban;ki oczyma Jana Jakuba Housseau, 
który w nim wid2liał wielki zryw wolnościowy; 
(d Mkk.iewkza, gdy pisał swych „Konfedera
tów" .równocześnie z tragedią o Jakubie Ja
sińskim). Ale dla Juliusza Słowackiego był 
HORSZTYŃSKI - raczej echem dawnei chwa
ły, ·niż wykładem dla wsoółczesności. Napróżno 
próbuje nawdązać łączność z nowymi bojowni
kami ii ogłosić dokumenty kompromitujące jed
nego z przeoiwnitków targowickiego ruchu, het
mana Kossakowskiego. Zamiaru tego HORSZ
TYŃSKI zrealizować nie .zdołał. 
Choć utwór Słowackiego, pisany w maju 1835 

roku, nie został dok·ończony, jedno wydaje się 
pewnym. Soiśle ·określony termin akcji to wios
na 1794 roku, chwila .wybuchu Insurekcji Ko
ściuszkowskiej. Tej Insurekcji, w której zaczy
nają już dochodzić d,o głos·u nowe .warstwy na
rodu: drobnomieszczanie, mieszczaństwo. itwo
rząca się warstwa polskiej inteligencj.i, chłopi. 
Rewolucja francuska jest już w punkcie srz.czy
towym; ta .rewolucja, o której .z nostalgią pisał 
w 1832 roku Słowacki w wderszu PARYŻ: rewo
lucja, która ludzi kościuszkowskich uważała za 
naturalnych sojuszn~ków. To też w wielkiej sce
nie na zamku, gdy Targowiczanie próbują wcią
gnąć do swej akcji gardzącego nimd Szczęsnego 
Kossakowskdego, na pytaruie czy wszyscy obecni 
są ·szlachtą, odzywa się jeden głos „Oprócz 
mnie!" 

Nie wiadomo, czy jest to głos rzeczywisty, czy 
też może jakieś echo myśli, wyraz niepokoju, 
nawpół św.iadome ;poczucie, że ziemia drży pod 
nogami, że dochodzą już echa narastającego 
gniewu ... Rok 1794 - to nie ty·'ko moment Ko
ściuszk·owskiiej !insurekcji. To także wilia o·wej 
daty, gdy zapadłoa •W gabinetach decyzja trze
ciego irozbioru. Ho:zigrywa się wdęc owej chwili 
rozpaczliwa walka o los niepodległego państwa. 

10 

Ta walka, to zmaganie, wydaje się głównym 
problemem, skupiającym na sobie uwagę. Nie 
jest ·sprawą przypadku, że chociaż niedokończo
ny i niepełny, właśnie dramat o Kossakowskim 
wywierał wstrząsające wrażenie, kiedy go 
wystawiono na scenie krakowskiej: a także 
i później, gdy do niego wracano, ·odnajdując 
coraz nowe treści pożyrwne. T·ragedia, którą Sło
wacl{Ji pisał .pozornie „dla samego siebie" („zu
pełnie dla siebie", jak to określał w !:iście), sta
wia każdemu z osobna doniosłe pytanie, do
tyczące wyboru. W świetle wydarzeń drugiej 
wojny światowej, problem ten stał się podwój
nie aktualny, i bliskli. Sprawę „wyboru", to jest 
moralnej decyzji o znaczeniu kształtującym los 
człowieka, uczynił ni·e jeden pisarz punktem 
centralnym swej problematyk.i. Ale tragedia 
Słowackiego wyraźnie wykazuje, że sprawa ma 
charakter nie tylko jednostkowy, indywidualny. 
Jest umieszczona na rtle sytuacji całego narodu. 
Doniosłym momentem utworu wydaje mi się 
rozmowa Szczęsnego Kossakowskiego z Niezna
jomym (zapewne Jakubem Jasińskim). Sytuacja 
jest dramatyczna, ryzyk·o niemałe. Szpicle Het
mana włóczą s,ię po ·ogrodzie, jeden z nich do
srtrzegł Jasińskiego i tylko dlatego go nie are
sztował, że .nie miał zbrojnej asysty. Więc roz
mowa ma dramatyczny przebieg: 
Nieznajomy: Czy możemy liczyć na cietie? 
Szczęsny: Nie. 
Ni eznajomy: Ale ja ci zaręczam, że nasza spra-

wa pewna. 
Szczęsny: Więc ja wam niepotrzebny. 
Ni eznajomy: Niepotrzebni są przeciw nam! 
Trudno w sposób wyraźniejszy określić postulat 
podjęcia decyzji. 

Naród toczy walkę na śmierć i życie, nie ma 
więc miejsca dla „niepotrzebnych". Rozumieli
śmy to lepiej, niż kiedykolwiek w latach dru.giej 
wojny światowej. Pojęliśmy, że czlowiek świa
domy odpowiada nie tylko za czyny, ale i za ich 
brak; nie tylko za zbrodnie, ale i za nieprzeciw
dzialanie przestępstwom, nie tylko za wylamy
v 1anie się z szeregów, ale i za bierność. 
Każdy z bohaterów tragedii Słowackiego musi 

dok,onać wyboru. Hetman .i jego ludzie wypo
wiadają się czynnie i konsekwentnie, przeciw 
Insurekcji. Hetman świadomie przyjmuje .rolę 
zdrajcy, .pije za zdrowie carycy, ch0ć próbuje 
jeszcze zachować pozory; niektórzy jego zwo
lennicy, politycznde zaślepien.i, myślą że Targo
wica 1to próba ratowania tego systemu, jaki 
reprezentowała dawrn.a Hzeczpospolita (dlatego 
nazywają siebie „repubUkanami"). Stary kem-
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federat Horsztyński, choć emocjonalnie sympa
tyzujący z ludźmi 'nowej walkii, nie wierzy już 
w zwycięstwo; a więc i on wyznacza sobie miej
sce wśród „niepotrzebnych" (i wyciąga kon
sekwencje z utraty przekonania o sensie życia). 
A Szczęsny? Jego niechęć - niemal wstręt - do 
Targowiczan ma charakter przede wszystkim 
intelek;tualny. Jest to człowiek wychowany 
w duchu ,nowej epoki, cz&<;ów Oświecenia. Czy
tał zapewne dzieła francuskich Encyklopedy
stów, kształcił się w Korpusie Kadetów, był pa
ziem na dworze króla Stanisława Augusta, wie
rzył wiarą swego wieku że oświata i jasna 
myśl mogą odrodzić ludzkość. Nawet flirtując 
z uroczą i :z;my·słową dziewczyną, przynosi jej 
książki, chce ją kształcić. Dyskutując z Targo
wiczarninem Ksińskim sięga po dzieła greckich 
filozofów. Z ,pogardą myśli o otoczeniu swego 
ojca. Nie ma złudzeń co do postawy pozba
wionego skrupułów polityka, jakim jest Het
man: „Ojciec ma dla mnie wysoki ojcowski sza
cunek„. - szanuje mnie jak Holender ·rzadkiego 
,tulipana, „.szanuje mnie jako rzadką osobę, 
której ·nie ipłaci - a która go kochać musi" 
mówi Szczęsny. 

Ale uwodzą go sny o wielkości, o sławie. 
Jakże trudno mu .się podporządkować wi.elkiemu 
ruchowJ narodowemu w którym mu"iałby wy
konywać zadania konlfil'etne, określone. Niedo
statecznie wierzy w szanse Insurekcji. Los 
Szczęsnego przypomJna, historycznie rzecz bio
rąc, sprawę Józef.a Sułkowskiego, pochodzącego 
z rodziny magnackiej, ale 'wyłamującego się 
z rodowej solidairnoś.ci. Pisząc iragedię o adiu
tancie Napoleona, myślał zapewne Żeromski 
o jakiejś „replice" poetyckiej na postać i spra
wę Szczęsnego Kossakowskiego. Zapewne świa
domość nieślubne.go .pochodzenia dopomogła Jó
zefowi Sułkowslciemu do dwukrotnego WYboru: 
raz we wczesnej młodości, drugi raz, gdy wo
bec ukochanej i przyjaciół jej ojca - opowie
dział się przeciw nim. Dla Szczęsnego droga 
układała się odmiennJe, .inacze.i. 
Pozostawiając swą tragedię w papierach, nie 

kończąc jej, ale nie niszcząc, Słowacki może 
nie jeden raz do niej myślą powracał. Jak naj
bardziej niesłuszne wydaje mi się identyfiko
wanie postawy głównego bohatera z trudnością 
rozwiązania jego sytuacji osobistej. Gdyby się 
Szczęsny przyłączył do spisku, organizowanego 
przez Jakuba Jasińskiego, mógł przecież urato
wać swemu ojcu - życie, zapobiec samosądo
wi. Hetman, postawiony przed powstańczą 
Komisję Indagacyjną znalazłby się w pomyśl-
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niejszej sytuacji, gdyby jego rodzony syn, a przy
jaciel Jasińskiego należał do uczestników In
surekcji. Hetmanowi na niczym innym nie za
leżało, tylko na politycznym skompromitowaniu 
Szczęsnego (który o tym aż nadto dobrze wie). 
Więc nie stosunek do ojca. ani 1lwiklanie 

w sprawy miłosne, dyktują postawę Szczęsnego. 
Chodzi tu o wydanie decyzji, o rozstrzygnięcie 
sprawy we własnej chłodnej i przenikliwej 
myśli. 

Sprawa Szczęsnego Kossakowskiego ma zna 
czenie wielkiego uogólnienia historycznego, 
poetyckiej przestrogi. Sam Słowacki dokonał 
w 1833 roku - trudnego wyboru. Obecnie spra
wę tę ukazywał narodowi. 

Każdy Polak poprzez pokolenie (i każdy 
w ogóle czlowiek myślący), staje przed dylema
tem: jak siebie samego czynnie „zdefiniować", 
jakie miejsce sobie wyznaczyć wśród w11darzeń 
historycznych, jakie stanowisko przyjąć i jakie 
z tego wyciągnąć konsekwencje. 

WOJCIECH NATANSON 
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OD 
REŻYSERA 

Pozostawiając widzowi margines dla włas
nych Dozmyślań nad utworem, kreślę jak
by w itelegraficznym skrócie kilkadziesiąt 

zdań aby wyjaśnić to, co może wydać się sporne 
dla krytycznego widza. Tłumaczyć i rozwodzić 
się nad poszczególnymi punktami nie mogę, 
gdyż odebrałoby to warsztatowi reżyserskiemu 
atut obrony. 

A zatem. 
Primo - czy jest to dramat czy tragedia? Sta

wiam pytanie dlatego że w wielu wydaniach 
powojennych określano utwór jako dramat. 
Rezygnuję ze swojego komentarza, na ten 
temat, ·Oddając głos saimemu J. Słowackiemu. 
W korespondencji do matki z dnia 24 maja 
1835 roku pisze: „ ... muszę Ci donieść, że 
jedna z heroin mojej nowej tragedii nazywa 
&ię Salomea". W innym zaś miejscu tego 
listu wspomina, że pisze ten utwór prozą. 
Przytoczone cytaty odnoszą się niezbicie do 
wyżej omawianego dzieła, gdyż żadnego in
nego utworu w tym czasie Słowacki prozą 
nie napi.sał. 

Secundo - Dlaczego zdecydowałem się na tytuł 
SZCZĘSNY KOSSAKOWSKI? Jak wiemy 
z badań nad twórczością Słowackiego tytu
łowa strona rękopisu zaginęł;i. Utwór na 
nowo „ochrzcił" prof. Antoni Małecki w 1866 
roku (kompletując dzieła Słowackiego) po
pularyzując go tytułem HORSZTYNSKI nie 
tylko wśród czytelników ale i kry.tyki. Być 
r:noże, że dla filologów nie jest to taki ra
zący błąd; ale inaczej ma się rzecz z utwo
rem, gdy go trzeba ożywić na scenie J dać 
mu prawdziwe piętno ideowe. Nie ulega 
wątpliwości, że głównym bohaterem jest 
nie Horsztyński a Szczęsny. On jest nosicie
lem zasadniczej problematyki tego utworu. 
W jego sylwetce szukać należy myśli prze
wodniej, oraz idei, która organizuje kom
pozycję dramatu i nagina go do swoich celów. 
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On trwa, 0in żyje od piel"Wszej chwili ria 
·scenie, aż po ostatnie słowo ... „co robić". 

Można by braruić mojego stanowiska jeszcze 
w inny sposób np.: 1większość utworów Słowac
kiego ,to tytuły związane z imionamJ i nazwiska
mi bohaterów, że wymienię: MINDOWE -
MARIA STUART - BALLADYNA - MAZE
PA - LILLA WENEDA - KORDIAN - SA
MUEL ZBOROWSKI - BEATRIX CENCI -
FANTAZY - KSIĄDZ MAREK itd. . 
Tertio - Dlaczego taka ilinscenizacja? Zadaniem 

i celem moim jest ukazanie autora jako dra
maturga zaangażowanego społec2lnie i poU
tycznie, ukazującego rzeczywistość poprzez 
konflikty ·społeczne i naprawę norm spo
łecznych na tle formowania się ówczesnych 
.programów demokratycmych. SztlJlka za
czyna się w czasie .przygotowań i pierwszych 
tygodni 1rewolucji lwściuszkowskiej, po dru
gim rnzbiorze Polski, po Targowicy, na Li
•twie, w okolicach Wilna, na dworze ma
gnata Kossakowskiego, zdrajcy i 1popleczni
ka Moskwy. Targowica to jawrna zdrada 
magnatów Polskich, otwarcie .wzywających 
·wojska carycy na ratunek swego stanu po
siadania. Celem inscenizacji jest ukazanie 
ówczesnych środowisk oraz kluczowych kon
fliktów Po!l.ski stanisławowskiej. A -0to ko
loryt tych środowisk. 
1) Pałac hetmana - cynika i poplecznika 

Moskwy. 
2) Dworek szlachecki - oparty o ideały 

męczeńskiego patriotyzmu. 
3) Grupa rewolucjonistów - osoba Niezna

jomego. 
środowiska te, reprezentują różne kon

cepcje ratowania państwa i w różny sposób 
usiłują pozyskać Szczęsnego, dla swoich 

.celów. Interesuje ich jednak Szczęsny bier-
1ny nie czynny. Tragedia o Szczęsnym jest 
w;strząsająca w swym historiozoJiicznym pe
.symiżmie, ukazując dramat pokolenia, nie
zdolnego do czynu, a zarazem ,tragedię 

narodu, który w przełomowej chwili nie mo
że znaleźć człowieka zdecydowanego, i go
towego do rozumnego czynu! 

SZCZĘSNY KOSSAKOWSKI jest utworem 
ani nie zaczętym, ani nie dokończonym. Posia
da jednak tak wybitne wartości nnetyckie i ·ideo
we, że te ostatnie nie mogą powstrzymać 
teatrów przed następną próbą sceniczną chociaż 
w ciągu 88 J.at było takich prób kilkadziesiąt. 
Większość z nich opierała się na opracowaniach 
polegających na mniej lub więcej dowolnym 
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uzupełlllieniu .istniejących luk oraz brakującego 
zakończenia tekstami dopisywanymi. Moje opra
cowanie ,poszł-o po Liinii jak największego pie
tyzmu w stosunku <do Słowackiego. Jeżeli coś 
uzupełnić - ito tylko w obrębie autorskiego 
tekstu w celu skondensowania i wzmocnienia 
ducha i nurtu utworu. Najbardziej śmiałym po
ciągnięciem opracowania dialo-gowego (scena 1, 
akt I, - Amelia Szczęsny) jest takie ustawienie 
dialogu aby widz był od razu wciągnięty w ostro 
zarysowany konfli'kt między ojcem i synem. 
Szło bowiem o to, aby na itle tragicznych zdarzeń 
pokazać bohatera utworu. To samo dotyczy za
kończenia sztuk.i. Dotychczasowi realizatorzy 
woleli często szukać tekstu w innych utworach 
poety, zamiast odnaleźć go w tym samym 
utworze. (np. Inscenizacja Wiercińskiego z teks
tem J. Słowackiego „Odpowiedź na trzy psal
my"). 
Otóż na stronie 93 mojego opracowania jest 

scena Szczęsny - Sługa: iten ostatni donosi 
o wy,buchu rewolucji w Wilnie i w Warszawie. 
Wówcza,s Szczęsny wypowiada znamienne słowa 
„ - Warszawa - Wdlno Polska cała - naród -
ja"! A dalej - „Jak się weń wmieszać - Jak 
stanąć - gdzie, po czyjej stronie"? Proszę so
bie uprzytomnić w jakim miejscu sztuki te 
słowa padają. Jest to jeszcze daleko przed jej 
zakończeniem, a ileż w tych słowach troski, 
włączenia się w nurt il"ewolucyjny. Dlatego po
stan01Wiłem wyżej wspomniany tekst przerzucić 
na sam koniec tragedii z przekonaniem, że 
Szcz·ęsny stanie po stronie powstania, bez wzglę
du na czas .i sytuacje. 
Uważam takie ro:zJWiązanie za jedyne i sądzę, 

że autoo- pisząc tę trage<lię w 1835 roku ku po
krzepieni u ducha i serc pokoleń, nie mógł ina
czej czuć, myśleć i widzieć S7-częsnego. Ostatnie 
słowa bohatera „co robić" są odautorską prze
strogą, która w ustach Szczęsinego winna za
brzmieć nie jalm pytanie Szczęsnego kierowane 
do siebie samego, lecz do społeczeństwa -
a w każdym odnawianym spektałdu do zebra
nych na sali. 

REŻYSER 
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Inspicjent BOLESLAW WAWROS, kontrola tekstu DA
RIA POLOŃSKA, kierownik techniczny BOGDAN CHO
ll<IIAK, kierownik sceny FRANCISZEK KOBYLARZ, 
kierownik o&wietlenia JAN KRĘŻEL, kierownicy pra
cowni teatralnych: krawieckiej męskiej MICHAŁ 

WALCZAK, krawieckiej damskiej HELENA THINEL, 
perukarskiej PAWEŁ GRABOWSKI, stolarskiej RO
MAN SZCZEPAN, malarskiej ANTONI UNDEROWICZ, 
modelarskiej KONRAD CUDOK, tapicerskiej JERZY 
RAJWA, szewskiej BERNARD MALINOWSKI. 

kdd - 1932/66 3500 szt. A-8 



• 

CENA ZŁ 2,-

bazpłatn7 

ORGANIZACJA 
WIDOWNI 

p T Ś 
TEL. 330°6!2 


