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Droga Wilama Horzycy wiodła od literatury do teatru. Jako młody recenzent
w sprawy teatru i nieodwołalnie pozostał im wierny. Kierownik literacki i współdyrektor sceny im. Bogusławskiego , pedagog i organizator szkolnictwa
teatralnego, został dyrektorem we Lwowie, twórcą inscenizacji, które pozostawiły
trwałe ślady w dziejach naszej kultury, na przykład „Kleopatry" Norwida. Autor
monografii o Zelwerowiczu i wielu p;ęknych essayów teatralnych, stał się Horzyca
w okresie ostatnich lat przedwojennych współdyrektorem pierwszej sceny narodowej, której każdy zakątek był drogi jego przenikliwej pamięci. Poświęcając się
w czasie okupacji redagowaniu tajnego pisma literackiego, snuł równocześnie plany
nowej działalności teatralnej. Plany, które po zakończeniu wojny realizował w Katowicach i Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu, Krakowie i w warszawskim Teatrze
Narodowym.
Jako człowiek sceny, jako realizator i reż y ser , b y ł Horzyca przede wszystkim
wyznawcą teatru poetyckiego. Myśl poetycka i nastrój dramatyczny, stworzony
działaniem słowa czy milczenia, był najbliższym dla jego pojęć i odczuć środkiem
wciągnął się
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scenicznej ekspresji. środek ten służył ideałom teatru monumentalnego, widowiskowego w specyficznym sensie, rozrywającego ramy „pudełkowe", a więc „ogromnego".
Horzyca był znawcą i gorącym wyznawcą wielkiego polskiego repertuaru narodowego. Starał się zawsze służyć sprawie Mickiewicza, Słowackiego, Bogusławskiego,
Wyspiańskiego, a przede wszystkim Norwida. Jego to jest, w dużej mierze, zasługą,
że wirtuozeryjne dramaty tak długo niezrozumianego pisarza zostały zrealizowane
nowoczesnymi środkami teatralnymi i zdobyte dla teatralnej świadomości.
Lecz równocześnie był Horzyca - jako artysta teatru - obywatelem całego
świata. Dał jedną z najbardziej interesujących inscenizacji „Hamleta", wystawił
„Sen nocy letniej", „Romea i Julię", „Fedrę'', „Pugaczowa", sztuki Puszkina, Shawa,
Pirandella. żywo interesował się sprawami teatru Dalekiego Wschodu, francuskiego
Renesansu i Moliera.
Był zadziwiająco skromny. Pisząc wyborny szkic o dziejach inscenizacji Norwidowskich, ukrył swe autorstwo nawet przed redakt,orem pisma, w którym ten szkic
zamieścił. Marzyciel, snujący swój sen o wielkim teatrze, umiał być znakomitym
organizatorem. Wierny samemu sobie - w najtrudniejszych warunkach dotrzymywał wierności przyjaciołom. Niezdolny do zawiści, intryg i zginania karku poeta
teatru - był zarazem kunsztmistrzem tego wielkiego warsztatu praktycznego, jakim
jest scena nowoczesna.
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Twórczość literacka Wilama Horzycy mniej jest dziś znana od jego twórczości
inscenizatorskiej i reżyserskiej. Pochłonięty pracą teatralną, po wojnie niewiele już
czasu poświęcał pisarstwu. Ale i we wcześniejszym okresie żywszej działalności
literackiej publikował niemal wyłącznie eseje, publicystykę literacką, przekłady;
jego nowele i dramaty pozostawały nieznane. Fragmenty pierwszej sztuki Horzycy „Wzniesienia księżniczki Salome" - wydrukował w r. 1927 „Skamander". Reszta obszerna jednoaktówka „Aleksander Wielki", dramat „Cezar" i 7-aktowy „dramat
fantastyczno-historyczny" „Wilson" - spłonęła w czasie okupacji. Prócz tego, że
pisane- były wierszem, trudno podać o nich jakieś bliższe informacje.
„Pożegnanie" napisał Horzyca w Krakowie w roku 1955, lecz i tym razem nie
śpieszył się z publikacją. Smierć przerwała pracę nad tą sztuką. Ukończona
w warstwie fabularnej, nie zdążyła przybrać swego ostatecznego literackiego
kształtu. Rękopis, przekazany mi przez panią Stanisławę Horzycową, to stos luźnych,
pokreślonych kartek, zapisanych drobnym, trudno czytelnym pismem, wśród których odróżnić można dwie wersje brulionowe. Niestety druga, poprawiona wersja,
urywa się w połowie, a w dodatku i tutaj jest sporo nowych drobnych wariantów
słownych, notowanych nad wierszami bez przekreślenia wcześniejszych sformuło
wań. Przygotowując tekst do druku trzeba więc było uzupełnić drugą wersję brakującym fragmentem z pierwszego brulionu, a ponadto powziąć szereg arbitralnych
decyzji co do wspomnianych wariantów. Na ogół starałem się uwzględniać warianty najpóźniejsze, nie tylko ze względu na chronologię, lecz i na interesujące,
konsekwentne dążenie bynajmniej nie do „wygładzania" wiersza, a przeciwnie,
do pewnej chropowatości, niekiedy już ryzykownej (przerzutnie, gdzie „go" lub „się"
kończy wiersz, albo zaczyna) jakby większa potoczystość jedenastozgłoskowca
z „pierwszego rzutu" wydawała się Horzycy zbyt konwencjonalna.
Nie wiadomo, czy autor, gdyby żył, zgodziłby się na publikację sztuki w tej
nie dopracowanej formie. Lecz „Pożegnanie" zasługuje na druk. Jest to sztuka
bardzo różna od całej naszej współczesnej dramaturgii, oryginalna w wyborze
tradycji i - zaryzykuję to słowo - świeża, mimo sentymentalizmu niektórych
partii i garści trochę wyblakłych metafor. Ma jakiś rys osobliwie norwidowski,
zarówno w problemowym splocie miłość-śmierć-nieśmiertelność-sztuka, jak
i w prześwietlającej go ciągle ironii, tyle że łagodnej, wyrozumiałej, bez norwidowskiej goryczy.
Przede wszystkim jednak - jest w tej miniaturze dramatycznej cały Horzyca.
Ci, którzy znali go bliżej, odnajdą w tej sztuce zarówno jego teatr, jak jego samego. Bo też jest to jakby rozrachunek artysty z własnym życiem, z twórczością,
ze światem. I dziwnie brzmi owo „Pożegnanie", odczytywane w parę zaledwie
miesięcy po śmierci autora. Może przyjmijmy je tak właśnie: jako pożegnanie
Wilama Horzycy.
Konstanty Puzyna

Irena

Boltuć-Staszewska
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był po wojnie dyrektorem wielu teatrów; od Torunia, poprzez
do Teatru Narodowego w Warszawie, ale tylko w jednym wypadku mówiło się o „teatrze Horzycy", tak jak dziś mówi się o teatrze Axeta czy
Dejmka; teatr Horzycy to był Teatr Ziemi Pomorskiej w ciągu 3 lat jego dyrekcji
(1946-1948). Tylko w tym teatrze Horzyca realizował w pełni swoje założenia artystyczne i ideowe, tu powstały najwybitniejsze jego prace inscenizacyjne. W innych
miastach zależny był od tylu różnych teatralnych i pozateatralnych czynników, że
zatracił swój indywidualny charakter. Inscenizacje powtórzone w innych warunkach scenicznych jakby zszarzały i pobladły, przyszli nowi ludzie, nowe warunki,
ograniczenia repertuarowe „minionego okresu" itp.
Toruński teatr Horzycy był zjawiskiem na skalę ogólnopolską, a dziś jest już
kartą historii teatru polskiego. Warto chyba choć z tak bolesnej okazji, jak śmierć
jego twórcy, przypomnieć założenia artystyczne tego teatru i jego najwybitniejsze

Wilam Horzyca

Poznań, Wrocław,

osiągnięcia.

1.

Wilam Horzyca jako dyrektor Teatru Ziemi Pomorskiej wielokrotnie ogłaszał
swoje artystyczne credo w programach teatralnych i wypowiedziach prasowych.
Uważał on pracę swojego teatru za pewien etap długiej i żmudnej drogi do stworzenia „nowego, współczesnego teatru słowa" poprzez nową formę teatralną i nowe
perspektywy dramatu w repertuarze. Uważał, że nowa forma teatralna nie może
opierać się na doświadczeniach teatru realistycznego, a źródłem jej powinien być
tylko polski styl teatru monumentalnego, oparty w tradycjach swych o mickiewiczowską Lekcję Szesnastą. Imię Wilama Horzycy, jednego z twórców Teatru im.
Bogusławskiego w Warszawie, wiązało się zawsze z pojęciem polskiego teatru
monumentalnego. Na scenie lwowskiej za jego dyrekcji widzieliśmy pamiętną
schillerowską inscenizację Dziadów, Horzyca zapoznał publiczność lwowską z całą
twórczością Słowackiego, z tej wreszcie sceny przemówiła po raz pierwszy norwi•
dowska Kleopatra. Nic więc dziwnego, że w swych powojennych wypowiedziach
uznaje konieczność rekonstrukcji tego stylu teatralnego w celu ukazania dróg,
jakimi dalej teatr winien postępować, by wypełnić najważniejszy postulat: „nowej
widowisko\vości, która by we współczesnej formie wypowiadała współczesną treść".

Podkreślał przy tym, że nowe zjawiska społeczne stawiają przed teatrem polskim
nowe zadania i wymagają nowego wysiłku twórczego dla znalezienia właściwego,
organicznie z nimi związanego wyrazu artystycznego. Cel współczesnego teatru
słowa widział za Norwidem, najbardziej przez siebie ukochanym poetą :
żeby

aby

nasz świat obejrzał się na siebie,
dostrzegł siebie jako pewną odrębną

duchową

•

i jako swoisty

kształt

zawartość

obyczajowy.

2.

Wychodząc

z norwidowskiego założenia, że „zadaniem sztuki jest orgar.izowanie
w małym, prowincjonalnym Toruniu „organizował wyobraźnię" widzów arcydziełami sztuki dramatycznej i poetyckiej. Dążąc do ukazania na scenie
pełnego wachlarza rodzajów dramatycznych od tragedii szekspirowskiej, poprzez
odmiany dramatu i komedii, po farsę i komedię muzyczną - pokazał publiczności
toruńskiej utwory Szekspira i Moliera, Shawa i Chestertona, Calderona i Puszkin~.
Pirandella i Scribe'a, Gogola i Jesienina, Wyspiańskiego, Norwida, Fredry, Rittnera,
Bałuckieg(), Szaniawskiego, Iwaszkiewicza, Świrszczyńskiej i wielu innych. Jedyny
teatr w niewielkim mieście zaspokajał różnorodne potrzeby widzów, mimo to w repertuarze teatru Horzycy znajdujemy wyraźną przewagę dramatu poetyckiego.
W teatrze poetyckim widział on kolebkę nowych, współczesnych treści, teatr bowiem polski „nie urodził się z igraszki, z zabawy kształtami, ale z głębokiej zadumy, z obrzędowej ewokacji zbiorowej duszy·•. Szczytowe osiągnięcie dramatu
polskiego widział zawsze Horzyca w tzw. „wizyjnych dramatach sprawy", sprawy
narodu, społeczeństwa, ludzkości; które sięgają w duszę zbiorową o wiele głębiej
niźli dramaty indywidualnych cierpień i radości, będąc „teatrem zbiorowych spraw
i natchnień". Dla dania słowa wielkiej pospólnej sprawie stworzyli nasi poeci
jedyny kształt dramatyczny, który treści tej służyć może za odpowiednik. „Tok
dramatu w~znacza tu nie akcja, ale przejawiająca się i przemieniająca sprawa czy
idea, której życie objawia się w fabularnie luźnych falach wizji".
Postulaty dramatu o charakterze wizyjnym spełnia najszerzej Za kulisami Norwida - fantazja dramatyczna, znaleziona w ułomkach rękopisu, całkowicie przez
Horzycę opracowana dramaturgicznie. W utworze tym widział Horzyca ukazanie
linii rozwojowej dramatu polskiego i ryzykował nawet możliwość osadzenia utworu
całkowicie we współczesnej rzeczywistości.
Realizując te postulaty wystawił szereg utworów par excellence poetyckich, jak
poemat dramatyczny Jesienina Pugaczow, Zycie snem Calderona, Mozart i Salieri
Puszkina czy Orfeusz Świrszczyńskiej. Inscenizacje swoje, stosując teorię luźnego
wyobraźni"
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toku akcji,

fragmentami poetyckimi - w Romeo i Julii słysze
wiersz Norwida W Weronie, Za kulisami wzbogacił kilkoma wierszami Norwida, recytowanymi „na posadzce zapustnej sceny", w Orfeuszu Świrszczyń
skiej zostawił pieśni poetyckie (np. Pieśń o centaurach), usunięte przez autorkę
z drukowanego tekstu sztuki.
Horzyca, nawiązując do tradycji polskiego dramatu poetyckiego, również we
współczesnej twórczości dramatycznej poszukiwał dzieł o charakterze poetyckim,
nie wahając się przed prapremierami sztuk Anny Świrszczyńskiej, Krystyny Grzy~owskiej czy Jar·osława Iwaszkiewicza. I na pewno nie było dziełem przypadku,
ze na scenie toruńskiej widzieliśmy sztuki takich poetów sceny, jak Szaniawski,
Iwaszkiewicz czy Świrszczyńska .
wzbogacał często

liśmy piękny

-

3.
Założenia repertuarowe Wilama Horzycy wiązały się z poszukiwaniem nowej
formy teatralnej dla dramatu poetyckiego. Z wielu inscenizacji Horzycy w teatrze
toruńskim najpełniej postulaty „nowej widowiskowości" spełniały przedstawienia
Orfeusza Świrszczyńskiej, Za kulisami Norwida, Romea i Julii i Snu nocy letniej
Szekspira, Pugaczowa Jesienina, Zycia snem Calderona. We wszystkich tych inscenizacjach podstawowym założeniem reżyserskim było „należyte wydobycie poezji
utworu", możliwe przez zachowanie „monumentalnej ciągłości rapsodu". Prowadziło to do ograniczenia m-0mentu wizualnego w przedstawieniach, stosowania
uproszczeń dekoracyjnych czy nawet sceny symultanicznej. Konstrukcja sceny, uniezależnionej od kurtyny, pozwalała na zharmonizowanie poezji słowa i obrazu, nadając przedstawieniu charakter scenicznego ·rapsodu.
Ktokolwiek był w teatrze toruńskim pamięta na pewno piękną, głęboką scenę
-0 dużym wykroju. Jedna z najpiękniejszych barokowych widowni w Polsce również wpływa zasadniczo na percepcję przedstawień w tym teatrze.
Jednym z sukcesów inscenizacyjnych Horzycy była prapremiera poematu dramatycznego Swirszczyńskiej Orfeusz. Inscenizację oparł Horzyca na zasadzie misteryjnego „campus". Problem następstwa i połączenia scen rozwiązał przez wykorzystanie jednej kondygnacji schodów i odpowiednie operowanie światłem. W akcie I
na pierwszym planie mieliśmy kawiarnię, na wyższej płaszczyźnie, po przeciwnej
stronie sceny, „sypialnię" (kanapkę pod grecką kolumną), w głębi zaś, najwyżej,
skały i góry. Sceny łączono ściemnieniem i muzyką, co umożliwiło prawie pełne
podanie tekstu sztuki łącznie z poetyckimi fragmentami.
Ciekawym pomysłem inscenizacyjnym było rozwiązanie „dusz w ogniu" : pod
mostem, w czarnej czeluści ukazywało się kilkanaście par rąk, czerwono oświetlo
nych, chwiejących się w czasie recytacji chóru niby płomienie piekielne. Ważną
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w inscenizacji odgrywała muzyka Stefana Kisielewskiego. Horzyca stosował
tu muzykę nie tylko jako łącznik między scenami, lecz także muzyka o charakterze
bardziej ilustracyjnym wiązała się z poszczególnymi postaciami, podkreślała nastrój
poszczególnych scen.
Do trójpłaszczyznowej sceny elżbietaóskiej nawiązywała konstrukcja dekoracyjna Romea i Julii. Akcja rozgrywała się na trzech płaszczyznach, umieszczonych
jedna ponad drugą i zamkniętych schodami. Przy tym akcja V aktu rozgrywała
się na pierwszym planie, przed grobowcem. Po podniesieniu kurtyny widać było
jedynie srebrno naświetlony krzak róży, cała zaś konstrukcja tonęła w półcieniu,
gdy nagle urywała się muzyka i jasny strumień światła zalewał scenę. Tym samym
akcentem koóczył s ię V akt. Jednostajność konstrukcji dekoracyjnej wzbogacił inscenizator barwnym korowodem kostiumów o szekspirowskim kroju i silnym natężeniu barw. Szczególnie udane były kostiumy Tybalta, Romea i muzykantów.
Komponowany ruch nadawał poszczególnym s cenom, rozgrywanym na płaszczy
znach, urok fresków. Pamiętam doskonałe plastycznie pojedynki i bal u Kapuletów, odbywający się na stosunkowo małej przestrzeni drugiej płaszczyzny, który
miał wdzięk miniatury.
I w tej inscenizacji „opowieści o miłości rozkwitającej w śmierć" korzystał
Horzyca z bogactwa środków muzycznych. Doskonała, choć mało znana była ilustracja muzyczna Henryka Cz yża, nowoczesna i romantyczne zarazem; powracający stale motyw podkreślał dramatyczność pewnych scen.
Na innych nieco zasadach rozwiązał Horzyca z Leonardem Torwirtem Sen nocy
letniej, chociaż i tu zachował poetycką ciągłość akcji. I i III akt rozgrywały się
na srebrnej konstrukcji kilkustopniowej z przedpolem, w akcie II na tych samych
podestach wyrastał ogromny, kolorowy, jakby z fantast ycznej baśni bór. Kostiumy
skomponowano również na zasad oie fantastyki baśniowej świata bogów i duchów
rolę

leśnych .

Norwidowe Za kulisami miało jedną prostą dekorację w postaci lustrzanej, realistycznej zresztą, ściany zapustnej sceny w prologu i epilogu, roztrzaskanej przez
wtargnięcie Partenian. Tyrtej rozgr y wał si(:', \V prz ec ivvieństwie do widowiskowego
charakteru scen balowych, gdzie
z kandelabrów spadła jedna
ale i ta j edna z woslrn była ...

łza

w „neutralnej przestrzeni", skupiając całą uwagę widzów na słowie przedstawicieli
prawdy życia i prawd y idei. W tej inscenizacji również ważkim elementem była
ilustracja muzyczna - monotonia walca na sali zapustnej; nagły akcent muzyczny,
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związany

z

wtargnięciem

Partenian;

zupełnie

inny, nowoczesny charakter muzyki

w Tyrteju.

Zycie snem Calderona, przedstawienie słabsze od poprzednich, rozwiązane było
w symultanicznej dekoracji, przy tym założeniem inscenizatora było połączenie pierwiastków polskich i hiszpańskich.
Na prawie pustej scenie, w przestrzeni pełnej powietrza rozegrał Horzyca poemat
Jesienina o buntowniczym przywódcy chłopów.
We wszystkich inscenizacjach Horzycy tekstów poetyckich muzyka była nieodzownym łącznikiem poszczególnych scen, a granice ich wyznaczało światło. Prostota,
a czasem nawet ubóstwo realiów Horzycowskiej sceny nie tylko pozwalało utrzymać
ciągłość scen, lecz także dodawało jak gdyby wagi słowu, płynącemu w przestrzeni
pełnej i czystej, nieprzytłoczonej ciężarem dekoracji, pozwalało osiągnąć poezji
utworu pełnię jej oddechu. Posiadało to również pewien aspekt społeczny: wzmagało potencjał współtwórczości widza, któremu nie narzucało się gotowej wizji
plastycznej , skończonego obrazu.
również

4.
Nawiązując w rozwiązaniach inscenizacyjnych do stylu monumentalnego, stanął
Horzyca przed problemem stylu gry aktorskiej w przedstawieniach tego typu.
I aktora starał się on „monumentalizować" , dążąc do zharmonizowania melodyki
postaci z melodyką rapsodu poetyckiego w jednolitą całość. Reżyser prowadził
dialog oparty zasadniczo nie na logice konwersacji, lecz na logice muzyki. Uciekał
się czasem nawet do monotonii dialogu, byle zespolić muzykę słowa i gestu z muzyką całości dzieła sztuki, jakim jest inscenizacja. Starał się stworzyć rodzaj
aktora „poetyckiego", mieszczącego się w ramach komponowanej modulacji głosu,
komponowanego gestu, zharmonizowanego z tonem całego widowiska. Naturalnie
nie każdemu aktorowi udało się uchwycić ten styl gry, nasycić rolę prawdą wewnętrzną, by nie stać się tylko marionetką czy patetycznym deklamatorem.
Horzycy nie chodziło o to, by bohaterowie Norwida i Szekspira nie byli ludżmi,
lecz by nie byli odbitką rzeczywistości, ale jej transkrypcją, mieszczącą się w logice kompozycji, czasem operującej bardziej realistycznymi chwytami, to znów
wybiegającej gdzieś w przestrzeń poetyckiej swobody. Zharmonizowanie aktora
z innymi elementami widowiska najsilniej przemawiało w scenach zbiorowych.
Naturalnie ten styl gry, stosowany w pewnych sztukach typu kameralnego budził
poważne zastrzeżenia; w odniesieniu do dramatu poetyckiego mógł budzić dyskusję,
ci.le na pewno b y ł eksperymentem godnym uwagi.
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5.

Z kilkudziesięciu przedstawień starałam się omówić tylko kilka najbardziej
charakterystycznych dla podstawowych założeń teatralnch kh twórcy: „nowej widowiskowości, prowadzącej do rozwiązywania inscenizacji w muzycznym kluczu,
który posługuje s ię inną niż zazwyczaj logiką sceniczną i odmienną, niekonwersacyjną logiką interpretacji słownej". W inscenizacjach tych niewątpliwym osiągnię
ciem toruńskiego teatru Horzycy było odnalezienie dla dramatu poetyckiego organicznie z nim związany c h form scenicznych, spajających widowisko w jednolity
kształt.

*
Wilam Horzyca zawsze z największym sentymentem wspominał swój teatr
w Toruniu, tam wyczarowywał swoje najpiękniejsze obrazy, tam ożywiał ukochane
postacie, z tej sceny pozwolił zabrzmieć najpiękniejszym strofom poetyckim.
Wydaje się , że dziś jeszcze nie przebrzmiał y jakże piękne , choć bardzo smutne
słowa norwidowskiego wiersza, który .był mottem szekspirowskiego przedstawienia
o kochankach z Werony :
...a ludzie mówią
mówią uczenie,
że to nie Izy są ,
ale ż e kamienie
i że nikt na nie nie czeka„.
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