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Jl:,JLIUSZ SŁOW ACKl 

Tł.O iłtsTORYCŻNE 
HORSZTYŃSKIEGO 

A keja Horsztyńskiego dzieje się na Litwie, 
w okolicach Wilna, w czasie przygotowań 

i pierwszych dni rewolucji kościuszkowskiej. 

Wybór tematu z czasów insurekcji 1794 r. poz
wolił Słowackiemu na znac:miie ostrzejszą 

analizę zdradzieckiej roli magnaterii, niż by 
na to pozwolił temat zaczerpnięty z czasów 
Powstania Listopadowego. T·argowica była zdra
dą jawną, otwarcie wzywała wojska carycy 
Katarzyny na ratunek swego stanu posiada
nia. Postać hetmana Kossakowskiego, magnata 
zdrajcy, jest głęboko typowa dla wypadków 
roku 1794. I w czasie Powstania Listopado
wego nie brakło zdrajców jawnych, magnatów, 
którzy opowiedzieli się jak Wincenty Krasiń
ski, po stronie Mikołaja I. Ale typowe było za
chowanie się ludzi takich, jak Czartoryski. Sta
nęlii oni na czele ruchu narodowego, maskowali 
się patriotycznym gestem, w rzeczywi~tości 

zaś torpedov. ali wszelkie próby przekształcenia 
powstania w rewolucję społeczną, marzyli 
o paktowaniu z carem i o zawarciu pokoju za 
cenę wzajemnych ustępstw. Słowaoki, opiera
jąc &ię na danych h'istoTycznych, przypomniał 

postać Szymona Koosakowskiego, taTgowicza
nina i arcyzdrajcy. Czy ti:zeba w nim się do
szukiwać obrazu Lubeckiego, lub Wincentego 
Krasińskiego, czy są w postaci Kossakowskiego 
z naszego dmmatu jakieś podskórne aJuzje do 
ludzi typu CZJartOTyskiego? Na pewno nie. To 
11ostać istniejąca w dramacie w pelmych wy-



miarach, nie wymagająca jakiegokolwiek ko
mentarza czy wykładu jej „drugiego" znacze
nia. z drugiej zaś strony, czy przypomnienie 
w dramacie magnata takiego, jak Kossakow
ski, nie mówi nam o tym, co Słowacki sądził 

o antynarodowej roli magnaterii? Na pewno 
tak. Postać ma jednoznaczną, nie wymagającą 
dodatkowego wykładu wymowę autonomiczną 

w sztuce - jednocześnie zaś i jej wybór, i jej 
funkcja w utworze rzuca ogólne światło na ro
lę magnaterii w naszych dziejach („.). 

(„.) Postać hetmana jest jednolicie nega
tywna, to najostrzej zaatakowana w t ragedii 
figura. Człowiek okrutny (sprawa nieboszczyka 
kuchty, traktowanie wiernej, jak psy służby 

itp.), do rozbestwienia samowolny, zdrajca 
i sprzedawczyk. Ale nie jest on w żadnym wy
padku płaskim, schem<itycznym figurantem, 
przykładowym „czarnym charakterem". Autor 
wyposażył go w cechy ludzkie: np. hetman po 
swojemu kocha Szczęsnego, na udziale syna 
w jego kontrrewolucyjnych poczynaniach za
leży mu nie tyle ze względu na powodzenie 
\Vyprawy - on chce, by syn był człowiekiem 
czynu, by aprobował jego postępowanie, dzia
łał z nim razem. Hetman ma imponujący oto
czeniu „gest" wielkiego pana, w stosunku do 
bandy służalców wyrazme rysuje się jego 
ogromna przewaga umysłowa („.). Wroga, któ
rego atakuje, pokazuje Słowacki nie w kary
katuralnym sikrócie, lecz w całym bogactwie 
cech psychicznych. 

Nie atak na hetmana-zdrajcę jest jednak 
głównym celem poety. W centrum zagadnień 

stoi Szczęsny . Analiza psychologiczna powie, 
że to człowiek o klasycznej chorobie woli. Czło
wiek tęskniący do wielkiego czynu i niezdolny 
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do działania. Człowiek pogardzający głęboko 

otoczeniem i jednocześnie z nim związany set
kami nici, zatruty wyziewami zgniłego środo

wiska. Otoczen•ie widzi w Szczęsnym wiele za
let. I nie jest to złudzenie. Ma on ogromną in
teligencję, p-0trafi bardzo trafnie ocenić swą 

małość, mistrzowsko ironizuje na własny temat. 
Nie obce mu są odruchy świadczące o szJachet
ności - przypomnijmy sobie jego gwałtowną 
i piękną reakcję na opowiadanie o biciu 
w twarz starca, który zasnął przy toaście na 
cześć carycy(.„). 

Z rozmowy z Nieznajomym w akcie pierw
szym wynika, że Szczęsny miał już przed
tem jakieś kontakty z rewolucjonistami (może 
w czasie swego pobytu w Warszawie przy 
dworze królewskim, o czym informuje scena 2 
aktu I). W chwili wybuchu powstania nie staje 
je<lnak razem z nimi, zwodzi ich wieloznaczny
mi odpowiedziami. Jedyny jego „czyn": uda-
1 emnienie przygotowywanej przez hetmana wy
rrawy targowiczan na rewolucyjne Wilno, to 
tylko pozorny akt woli - Szczęsny o czynie 
potrafi marzyć tylko w chorobliwych błyskach 
fantazji. Zdradza sprawę ojca targowiczanina, 
µodobnie jak zdradza sprawę rewolucji. 

Analizy postępowania Szczęsnego nie ogra
nicza Słowacki do sfery psychologii. Pokazuje 
istotne przyczyny takiego właśnie, a nfo innego 
zachowania się Szczęsnego. Słowacki nie znał 

oczywiście naukowej terminologii historycznej, 
niie używal terminu „klasa", „walka klas" 
w naszym rozumieniu. Wielka jednak :unajo
mość historii, niezwykła, jak na ówczesny stan 
wiedzy o społeczeństwie, ooajomość mechaniz
mu walk społecznych, pozwoliła mu na prze-



nikliwe zarysowaruie stosunku człowieka do 
własnej klasy. Szczęsny, syn magnata, zdaje 
sobie sprawę ze zgnilizny własnego środowiska 
- zerwać z rum nie potrafi. (. .. ) Do czynu 
rewolucyjnego nie jest zdolny. Przeszkadza mu 
nie tylko rodzinna więź z ojcem zdrajcą. 

Szczęsny nic wierzy w rewolucję, nie \vierzy 
w sens przemian społecznych, cechuje go głę
boki pesymizm u r.w dającej, rozkladającej sic; 
klasv . 

Stefan Treugutt: 
„DROGA DO DRAMATU NAHODOWEGO" 
Program przeds tawienia „Horsztyńskiego"; 
Państwo"'y Teatr Polski -
\Vnrszav.rJ, 1955 r. 
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KONSTRUKCJA DRAMATU 

Dramat - - który dochował się w zdefektowa
nym autografie, a przez Maleckiego ochrzczony 
został lfors.ztyiiskim - ulegał w ciągu tworze
nia przeróbkom. Chociaż napisany w całości, 
nie został ostatecznie wykończony. Pozostały 

~lady, że plan zmienił się wśród pisania. Pier
wotnie akcja rozgrywać się miała bezpośred
nio po wallrnch konfederacji barskiej; następ
nie postanowił Słowacki przenieść ją w czasy 
Targowicy i powstania Kościusiki ojca 
Szczęsnego utożsamić z hetmanem Kossa
kowskim. Nie dostosował jednak całego dra
matu do nowego pomysłu, tak, że chronologia 
historyczna jest w sprzeczności z chronologią 

faktów dramatu. 
„Piosenki świata zaczynają się od fałszy

wych akordów - a kończą się gwałtawnym 

zerwaniem strun - stłuczeniem harfy". 
Od takiego motta bolesnej, pesymistycznej 

tragedii zaczyna się rozmowa Szczęsnego i A
melii, skomponowana nadzwyczajnie, przeraża
jąca cichością słów swoich i bezbrzeżnym 

smutkiem niedomówień. Słowa zaznaczają tyl
ko i blaskami ironicznymi rozświetlają cil.wi
lowo c-iężką, zgniłą, beznadziejną atmosferą 

tragiczną. Zna ją i czuje Szczęsny i dławi się 

nią; nieświadoma, nietknięta brudem, pełna uf-
11ości i optymizmu - pr1edz.iwnie żyje w niej 
l :wiecicm swej czystej duszy Amelia. Kilka po
wiedzei1 wystarcza, aby Szczęsny odmalował 

swe zwichnięcie duchowe, by dal wyraz pesy
mizmowi, nudzie, bezczynności, byśmy poznali 

otaczającą go zgniliznę moralną, tragiczny sto
sunek do ojca, położenie polityczne kraju, cha
rakter dworu hetmańskiego. 

(' ') 

W brzmieniu, jakie ciąży nad duszą Szczęs

nego, odczuwaliśmy („.) czarną postać Hetma
na. Z daleka budził on wstręt ii grozę. Dopiero 
po nakreśleniu fizjognomii duchowej wszyst
kich postaci, które w mniejszym lub w więk

szym stopniu paść mają ofiarą Hetmana, wy
stępuje wreszcie on sam. Kontrast tym silniej
szy, że gdy dotąd osoby wypowiadały się tyl
ko, Hetman zjawia się w napięciu energii ak
tywnej i od razu staje się właściwą osobą dzia
łającą - od razu też kieruje się działanie jego 
wrogo przeciw Szczęsnemu, przeciw Horsztyńs 

kiemu i przeciw narodowi. Nienawiść do Hor
sztyńskiego wikła tragedię; jest w tym odblask 
tragicznego motywu nienawiści ojców, która 
mści się na dzieciach.(.„) 

Wszystkie nici są już zawiązane. Tylko rola 
Szczęsnego nie określona dokładnie. To się 

staje w scenie końcowej aktu. Nieznajomy -
co do którego wahał się poeta, czyby go z Ja
sińskim nie utożsamić - chce pozyskać Szczęs
nego dla powstania. Ale syn zdrajcy, gdyby 
konsekwentnie miał iść tą drogą, zacząć by 
musiał od - ojcobójstwa. Szczęsny ratuje sdę 

- psychiczną ucieczką . Chce się wycofać ze 
sfery konfliktów tragicznych. Chce się usunąć 

0d obu akcji politycznych - i od zdrndy ojca 
i od powstania („.). Uwydatnienie tych gestów 
bierności i ucieczki jest głównym dramatycz
nym planem aktu pierwszego. Temu cofaniu 
się przeciwstawia ataki swoje Hetman. Usiło-



wa1nia Szczęsnego, by wydostać się z błędnego 
koła, pozostaną bezskutecme. 

Ataki Hetmana dają kierunek scenom dru
giego ·alktu. Pierwszy atak - przeciw Horsz
tyńskiemu - wykonuje on osobiście . Starcie 
dwu wrogów śmiertelny ch, z których każdy 

ma los drugiego w swym ręku , jest świetnym 
pomysłem dramatyczn ym ; napięcie od rnzu do
C" hodzi do szczytu. Horsztyński ma dowody 
zdrady Hetmana - i zgubi go tym · dowodami; 
Hetman ma wzamian za to nie tylko moc do
prowadzenia ślepego starca do ruiny żebraczej, 
ale z ( ... ) cynizmem ciska weń jeszcze inny 
cios: „Żonie twojej mój syn da pieniędzy , pa
nie Horsztyński". 

(. .) 

Druga część ak tu poza dialogiem miłos-

nym z Maryną i sceną komiczną między Sfor
ką a Karłem - poświęcona atakom przeciw 
Szczęsnemu. Ra z jeszcze jawi się z całą bru
talnością swoją i z ohydą zdradzieckiej intrygi 
poHtycz.nej Hetman, raz jeszcze okazuje się, że 

on jest właściwie osobą działającą. Nie spotyka 
się jednak z synem. Słowacki uwydatnił prze
paść, dzielącą obu tych ludzi, tym samym 
prostym bardzo środkiem technicz.nym, jakim 
przegrodził Schi'ller obu braci w „Zbójcach" 
Ani razu nie spoty'ka się Karol Moor z Fran
cis'ZJkiem; nie ma też spotkania między Szczęs
nym a jego ojcem. I przez to pada cień tmgiz
mu na niecną i ohydną postać; czujemy mimo 
wszystko ślad bólu lud:nkiego, gdy Hetman 
mówi: „Czy zgodzi się syn mój?„. Pytają mnie 
o serce mego syna". I brutalny, cyniczny Het
man nie ośmiela się sam mówić z synem, 
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ale chce na niego wpłynąć przez Ksińskiego 

1 Amelię. 

Ksińsk i n1jpierw obmyśla plan („.). Zamyśla 

użyć Mary ny jako narzędzia: Maryna ma roz
budzić ducha rycerskiego w Szczęsnym jako 
„.Joanna d'Arc ... targowiczańskiej partii". Za
n.im to się stanie, Ksiński sam próbuje wyba
dać i przekonać Hetmanowicza. Ten zaś tra;< 
tuje go - jak Hamlet Poloniusza, czytanie 
książki, dziwaczne odpowiedzi , umyślne wzb u
dzanie myśli o swym wariactwie („ .). Nasuwa 
się przypuszczen ie, że Słowacki umyślnie daje 
Szczęsnemu sytuacje hamletowskie, by uwy
datnić sobie samemu, czym sic; ten bohater 
różni od Hamleta. Bo jakże różne jest w rzeczy 
samej hamletowskie „Id ź do klasztoru" od tych 
samych słów, które Szczęsny mówi Amelii. 
Scena zaś, w której te słowa padają, jest prze
cież jedną z najoryginalniejszych . Męka zawii<
lanych sytuacji staje się dla Szcze:snego nie do 
zniesienia; czując , że wycofać się nie potrafi, 
gotów jest na wszelką decyzję, byle ta decyzja 
nie obciążała go odpowiedzialnością. 

Zda się na los, byle ·wyłączyć wolę własną. 
Skomplikowana, wysoko nastrojona, a słaba 

jego dusza całkowicie przejawia się w tym po
myśle, by rozstrzygnięcie zdać na kwiat mar 
geritki; ironia niem ała jest w tym użyciu zna
nej wyroczni miłosnej, ironia, a zarazem błysk 
sentymentalności, która owiewa stosunek Szczęs
nego i Ameli i. A przecież kłamał, zdając sie na 
los, bo pragnienie W)"znaczyło mu drogę i ta 
Jemnie ufał, że los pójdzie mu na rękę . Rozpacz 
go ogarnia, gdy decyzja każe mu iść z ojcem. 
W tę tragiczną chwilę włącza się list Horsztyń
skiego. Szczesn.v idzie ku katastrofie, jak z ~oń
.cero pie1 wszej c zęśc i aktu Horsztyński. 

/ :! 

Następują trzy akty katastrofy. 
Akt t.rzeci ma na początku pendant bolesne 

do pierv,;szej części aktu drugiego. Tam stanęli 
przeciw sobie, by zn iszc zy ć się nawzajem, dwaj 
~ miertelni wrogowie, Hetman i Horsztyihki; 
t ,1 \„.) po jedynek dwu ludzi, którzy mieli dl;:i 
siebie sympatię gorącq, Horsztyńsbcgo i Szczc;s 
nego - i ci ludzie rnowu nawzajem się łamią. 

Opus;:czamy śle,:ego kan.federata w chwili, gdy 
]:G.>tanawia samobójstwo. A Szczęsny odszedł 

.:r ;rn człowiek, któremu zabrano wszystko, bo 
wiarę w wc:rtość własną. 

Drnga scena daje zapowiedź katastrofy poli
tycznej; potem następuje dialog Amelii z Het
manem: miała ona wizję matki njeboszcz.ki; 
matlrn i:;cwiedziała, że ojciec jej kona. Tu -
·.vieJka luka w rękopisie: brak całej reszty aktu 
TE, , l:' ej rn ującej cztery karty. 

(. .) 

Akt JV sprawia niespodziankę. W chwili , gdy 
tragizm osiągnął szczyt, gdy katastrofa już 

je dn ą z po3faci zniszczyła, a czyha na inne, 
da je poeta osromną co do rozmia.rów scenę hu
moryst;,,c:mą, której glC:.wną tre.kią narada Sfo.r
ki i Trornconisty nad szeregiem pytań, nadeJła
nyc h rze!rnmo przez Mediolańczyków ( ... ). Jes t 
to w ielka pauza w nastroju tragicznym, który 
pe tem trwać ma już bez przerwy i nawet bisto
r ię Sforki t ragiczn ie zamknąć szaleństwem ( ... ). 
Ale niezwykle uwydatnienie tej sceny ma inną 
przyczyr:q: tutaj właŚ'nie tragikomedia Sforki 
decyduje ostatecznie o całej akcji. Ksiądz Pro~ 
kop, do 'którego Horsztyński wystosował piś 
mienną spowiedź przedśmiertną, przynosi Sfor
ce list dla Szczęsnego, jest w liście niewątpli-
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we ostrzeżenie, że w Wilnie znajdą się dowody 
zdrady Hetmana; jest wyjaśnienie, że Amelia 
nie jest siostrą Szczęsnego. Skutkiem tego, iż 

Sforka jest w zupełności zaabsorbowany swoją 
sprawą, list nic dostaje się do rąk Sz:zę3nego : 

ostatnda zapora katastrofy znika. 
Kapitalna scena zbiorowa ( ... ) - prawdziwie 

zbiorowa, bezosobista, zgiełkowa , pijacka sec· 
ria ponownie u1Jrnzuje Szczęsnego. Złamany. 

nieprzytomny, niemal obłędu bliski przychodzi 
on do tej zgrai, której przywództwo chciałby 

mu oddać Hetman. Jeszcze silniej niż dotąd za
znacza się obojętno3ć na wszystko, pa :·al iż \Voli 
i znowu, jak w scenie z margeritką, rzuce11 ce 
się na fale losu, cddanie osoby swojej ja'.rn 
stawki w grze karcianej. Ale nagle nastę;>Uje 

zmiana. Jak zwykle, genialnie chwyta Słowacki 
stany zmienne chorej duszy. W pija:kiej at
mosferze, wśród tłumu, apatia Szczęsnego prze
chodzi w gorączkowe podniecenie. Ten słaby 

człowiek nagle widzi w ręku swym władzę 

i upaja się nią na chwilę. Jego poelycką wy
obrażnię olśniewa nowa myśl, potęga w zbrod
ni. Marzenia o sławie i wielkości rozbłyskują 

w wyolbrzymionych i karykaturalnie skrzywio
nych pozach. W strasmym połączeniu kłamstwa 
i prawdy, pragniień i rozpaczy. w namiętnej 

żądzy zagłuszenia i cszolomienia własnej jaźni. 

wygłasza Szczęsny swoją przemowę genialną, 

karylkaturę przemowy Kordiana do spiskow
ców. I jak Kordian, złamie się, tylko w sposób 
odmienny. 

(. .) 

Zachowana część aktu piątego jest jednym 
z niedoścignionych szczytów światowej litera-
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tury dramatycznej. Jest tu nie tylko bezmiar 
bólu, jest nie tylko cudowny, oryginalny ~ty l 

tragiczny, ale sam pomysł ostatecznego ~ama
nia duszy w Szczęsnym tak niezwykły, że bez 
tegu aktu brakło by wśród typów katastrofy 
jednego z najwybitniejszych. 

Kompozycja zespołów nastrojowych przewy L
.:;za ( ... ) mistrzostwo Balladyny. Pogodna intro
dukcja aktu piątego BaUadyny zyskuje pend3nt 
o wiele niezwyklejsze. Przez wiązanie pogody 
idyllicznej ze skrajnie bolesnym tragizmem 
uzyskał JUZ Słowacki wyniki nadzwyczajne 
w przedśmiertnych monologach Horsztyl1skie
go, którym towarzyszy pieśń dożynkowa. :Nie
mniej silnie działa pierwsza, jedyna scena po
godna w palacu hetmańskim. Teraz, gdy zapadł 
niepowrotnie wyrok zagłady, bawi się Szczęsny 
" maleńkim Michasiem i słucha, jak braci;,zek 
z Amelią w dżwięcznym due::ie odmawia pa
cierz prosi o zdrowie ojca, Szczęsnego ... 

(. .) 

Po nastrojowej introdukcji i po smutnym 
załatwieniu tragikomedii Sforki zaczyna slę 

właściwa akcja. Jej plan ta'.<: się przedstawia: 
w Szczęsnym, który w czwartym akcie zd:i'.)yl 
się przecież na czyn jakiś, tworzy się na t ·,n 
tle dziwny stan psychiczny; m!mo rniny dcl 
chowej , do której doszedł, budzi się nowy in
stynkt życia, walki, działania; jak czasem lu
dzie chorzy tuż przed ~miercią ( ... ) ten człow:ek 
skazany gotów snuć nowe plany życia; Jc3 jed
nak z coraz straszniejszą stanowczością zgnę

bia go wyrokiem: Musisz zginąć - ciskając 

weń straszne, nieodwołalne, a niezamierzone 
sk utld tragiczne jego postępowania. 
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Jawi się najpierw duch ojca ( ... ). Zjawisko 
cienia poprzedza ( ... ) Nieznajomego, który przy
bywa z wieścią, że Hetman został jako zdrajca 
powieszony przez tłum wileński. Gdyby Szczęs
był wyjechał ze zbrojnym oddziałem do Wilna, 
ojciec jego żyłby . . . Tej okropnej prawdy za
przeczenia Nieznajomego nie zdołają obalić . 

Na scenie nic się niezwykłego nie dzieje. Oko 
nie doznaje żadnych wrażeń szczególnych: chy
ha mrok nocy nastraja pcsępnie. Dwóch ludzi , 
panujących nad gestami, bez akcentów głoś

nych - rozmawia. A przecież - nie ma sceny 
straszliwszej nad ów dialog. 

Czymże jest ta sce:rn ze stanowiska techniki 
dramatycznej? Wszakże to znany surogat sceny 
dramatycznej , jakim pcsługiwał się dramat 
erecki, a po'.em pseudoklasyczny - scena po
$elska ( ... ) - informowanie o wypad~ach, kto
rych poeta nie mógł lub nie umiał na scenie 
wprowadzić. I warto zdać sobie s.:icaWQ, co 
7. tego ( ... ) zrobić potrafił Słowacki. Nie 03Ja
l:>ienie dramatu daje ta zamiana faktu w O.JO

wiadanie, ale przeciwnie całkiem - do.:i:ern ta 
zmiana wydobywa właściwą wartość drama
tyczną, wa·rtość tragiczną. Gdyby Hetman zgi
ną! lub był na śmierć prowadzony przed oczy 
ma naszymi - tragiczno~ć jego zgonu bardLO 
by zmalała: widzielibyśmy zasłużo:ly koniec 
zrodniarza, śmierć postaci wstrętnej, Tymcza
sem dzięki temu, że Szczęsny z ust Nieznajo
mego słyszy o wszystkim, zac·iera się postać 

indywidualna Hetmana i zostaje w niej - kona
.iący ojciec. Nie jesteśmy świadkami ukara
nia zdrajcy - jesteśmy uczestnikami chwili, 
w której syn odczuwa, że z jego winy ojciec 
skonał straszną i haniebną śmiercią. 
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Ale Szczęsny , chociaż tak złamany, jeszcze 
nie zatracił rozbudzonego instynktu życia. 

Chce wysadzić zamek w powie1irze, lecz sam 
nie jest jeszcze całk-0wicie zdecydowany na sa
mobójstwo: „Wiesz, że nie chciałbym zginąć. 

Muszę oczyścić w oczach narodów dwie pa
miątki, zmazać dwie plamy". Nie jest w tym 
zu.pełnie szczery; o samobójstwie myśli, lecz 
waha się jeszcze: „Co robić? powied z, wahająca 
się myśli , co robić? " ... 
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' 
HORSZTYNSKI I HAMLET 

O ile oś dramatyczna Balladyn11 ws,;:iiera się na 
przetwo;:-zeniu wątków Szekspira, to fragment 
tragedii, oznaczony tytułem Horsztyiiski, wiąże 
się z dziełem mistrza ze Statfordu ogniwem 
kongenialności. Szczqmy wydaje się przede 
wszystkim dlatego „pols;,;.:m Hamletem", że 

jest na wskroś subiektywną kreacją duszy 
twórcy, któr ej „hamletyzm" jest właściwością 
wrodzoną, utrwaloną zarówno sytuacją życio-

wą, jak i lekturą dzieł, wyrosłyeh z romantycz
nego źródła „bólu życia". 

Głęboka melancholia uciska duszę bohatera. 
„O smutek! smute'.'' - skarży się w pierwszej 
scenie po rozmowie z Amelią: „nudzę się" -
to niemal pierwsze słowo, jakie wypowiada 
w dramacie. 

Nęka go bezczyn, uzasadniony zarówno przeL 
przyczyny fiiizoficzne, jak i realne (powikłania 
sytuacji dramatycznej). Pierwszą stanowi od
wieczny, salomonowy motyw vanitas vanita
tum, źródło elegijnej literatury pre-romantycz
nej. „Czasem jakaś błyskawica - spowiada się 

sam przed sobą po dialogu z Amelią - poka
zuje mi nico§ć"( .. . ). 

„Co robid powiedz wahająca się my.3li, 
co robić''" - takie są 03tatnie słowa Szczęsnego 
w dochowanym fragme•1cie. To wailanie się -
istota hamletyzmu -- stanowi również zasad
niczą wypadkową duszy Szczęsnego. Pierwszą, 

kardynalną jego przyczyn:1 jest niewiara w sa -

mo życie znak pytania, postawiony 'Ilad jego 
kresem. 

(. .) 

Obok przyczyn metafizycznych, tkwiących 

w charakterze Szczęsnego („ .) istnieje cały sze
!·eg powcclów realnych, które wstrząsają i uza
sadniają „wahającą się myśl" bohatera. Z tys:_h 
przesłanek i:;ozytywnych buduje poeta tragicz
ne powikłanie, którego analogia z Hamletem 
jest widoc-zna, a niekiedy jakby - celowa. 

Wydaje s ·q mianowicie, jakoby Słowacki , 

opierając się na przesłankach Szekspira, świa
domie dążył do nasilenia ich tragizmu. Tak 
wygląda JUZ od pierwszej sceny sto3uinek 
Szczęsnego do ojca, odpowiadający stanowisku 
Hamleta wobec stryja. Szczęsny, podobnie jak 
Hamlet, był innym, dopóki nie dowiedział się 

o zdradzie Hetmana. To w.strzą•s•nęlo nim do 
głębi i spowodowało przeobrażenie, którego ani 
ojciec, a·ni Amelia nie mogą zrozumieć. „Ojciec 
nasz - mówi Amelia nie może pojąć nagłej 

zmiany twojego charakteru i dlatego używa 

wszelkich sposobów, aby ciebie z nieczynnego 
życia obudzić, wyrwać i między ludźmi posta
w'ić na wysokim szczeblu"; na to odpowiada 
Szczęsny z gorzką ironią, której nauczył się od 
Hamleta: ojciec „szacuje mruie, jak Holender 
rzadkiego tulipana". 

Jest to sytuacja wyjściowa tragedii Szekspira 
1~ 0 rozmowie z Duchem, w której Hamlet do
wiedział się o zbrodni stryja. Król nie może 
zrazu odgadnąć przyczyn zmiany w usposobie
niu pasierba (a. II, se. 2), poleca Rozenkrantz,o
w1 i Gildensternowi, ażeby stara1i się rozpro
Ezyć melancholię Hamleta, „z całego serca" 
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zgadza się na przedstawienie aktorów i przyj
muje za możliwą opinię Polonuusza, że powo
dem zmiany w Ha1.'lecie je3t nie3Z'częśliwa mi
łość do Ofelii. 

W I-Iorsztyńskim Fol ~:i iusza zastępCJje Ksió
ski. On pyta karla- t ła zru, c:o sz'.!zególnego od
krył w po;;tqpow2 r;: , i Szezę3;:icgo, 11a co karzeł 
dcnc: i o miłoki do Salomei (a. I, se. 1), a wia
domość tę podaje Ksióski Hetmainowii. (akt I , 
scena 3). 
Główną jednak przyczyną tragizmu Szczęs

nego nie jest miłość - jak nie jest dla Ham
leta, - jakkolwiek i w tym kierunku nasilenie 
tragizmu postąpiło bardzo glęboko. Nie jedna 
Ofelia, ale trzy różne uczucia „rozdzierają ser
ce" Szczęsnego, wszyst<kie trzy karygodne: -
ucwcie dla domruiema•nej siostry, miłość dla 
żony ślepego konfederata, i zmysłowy ka;:irys 
dla córki zamęczonego i:;rzez Moskali Grzego
rza. To uezuciowe rozdarcie w trzech kierun
kac!~, rnlowo jednak rozmieszczonych na jed
nej płaszczyźnie możliwości pokrzywdze .1ia pa
tr:otów-męczenni'.1:ów (wszak Ho:sztyilski je;;t 
ojcem Amelii), kc_-,1rlikuje tylko główny kon
flikt, to jest tragiczn<J prze;: a ;ć pomic:dzy ojcem 
<1 synem. 

Groza tej syt u a ~ ji je ;t tak ;:iot<;żna, że Sło

wacki bardzo s~1btelnic:> nie do_·rnszcza do 
bezpośredniego zetkni<;cia się Hetmana ze 
Szczęsnym. Harnletowy bowiem problem zem
sty obow'ąz~1je i w Horsztyiiskim, układając 
s ię w myśli Szczr: .:-ego jako niezmiernie tra
giczny dylemat: z ojce:n - lub przeoiw ojcu. 
To zagadnienie przenosi poet::i z komnaty pa
łacowej na olbrzymi teren narodowej warki . 
Z ojcem - to znaczy przeciw ojczyźnie, która 
ma zrzucić jarzmo wroga; przeciw ojcu --
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oznacza , nietylko pośrednio , ale i bezpośredn io, 

zbrodnię ojcobójstwa, a zatem ideę zemsty, 
z której wykonaniem zwlekał Hamlet, dla przy
czyn niższego rzędu. 

Myśl zabicia ojca świta zwolna ale wyraźnie 
w głowie Szczęsnego - kto wie, czy również 

ndejako daleki refleks osobisty (dr Becu). 
O Hetmanie mówi Szczęsny od początku z gorz
ką ironią , niemal z nienawiścią . Gdy od Micha
sia dowiedział s;ę o policzku, wymierzonym 
&tarcowi przez Hetmana w czasie uczty, wybu
cha: „A gdybym 3a ojca napiętnował zna
ldern?" P rzez cały tok akcji, w której nie śmie 
wz,iąć udziału, „w jego sercu jest jakaś okrop
na walka mówi Ksiąd z (a. I, se. 2). Aż wresz
cie utwierdza s ię w straszliwym przekonaniu, 
że zacząć powinien - od ojcobójstwa. „Gdy
bym był Rzymianinem - mówi do Nieznajo
mego -- zacząłbym od okropnej rzeczy ... Wczo
[ aj śniło mi się o niej , a oczy miałem otwarte"; 
na co Nieznajomy: „Masz twarz zabójcy'" 
„Okropniejszą!" - odpowiada Szczęsny, nie 
mając odwagi nazwać sv.rej myśli. 

Gdyby był Rzymianinem , postąpiłby może 

Szczęsny jak bratobójca Horacjusz w tragedii 
Corneille'a. Ale jest romantycznym neuraste
nikiem o duszy hamletycznej, wplecione j w da
leko straszliwsze koło męki Iksjona, aniżeli 

duński prototyp. 
Jest przeto Szczęsny „rozstrojoną harfą"; 

„zabity jest na sercu, ja:1: inni na duszy". Osta
teczna decyzja wystąpienia przeciw ojcu rodzi 
.iednoczefoie postanowienie własnej śmierci. Je
dyny „czyn"" w tragedii - to płomienna mowa, 
wygłoszona na zebraniu biesiadnym . Po tym 
\\-ybuchu energii następuje tym większa de
presja . Szczęsny - pyta Nieznajomy - czyliż 
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ja ciebie widzę wyniszczonym przez pierwszy 
(zyn twojego życia? Wysiliłeś się, rzucając 

pierwszy pocisk na świat spróchniialy?" 
Ostatecznie .iści się czyn Hamleta: ojciec g:

nie haniiebną śmiercią w Wilnie, gdyż syn nie 
pospieszył mu z odsieczą. W transpozycji więc 
hamletyzmu, dokonanej w dziele Słowackiego , 

i) ie r n ość, klątwa życia Szczęsnego, do'.rn
nuje zemsty na zdra•jcy. Jest to przedziwny rys, 
wyprowadzony konsekwentn·ie z logoki faktów 
metafJzycznych i realnych, z jakich składa s;ę 

dz1ieło polskiego twórcy, pozornie bliskie Ham
letowi - w rzeczywistości odległe o całą skale; 
poruszonego problemu. 

Sytuacyjne zbliżenia między obu dzielami 
zostały dawno zauważone. Dotyczą one dwóch 
scen. Scena 4 aktu II, w której Szczę3ny 

„wchodzi z ksiąźiką" i w dowcipnych wywodach 
zbija z tropu Ksińskiego, pragnącego nakłonić 

go do wspóldz;ałania z ojcem - oraz następu
jąca rozmowa z Amelią, oparta na oryg:nal
nym pomyśle margeritki, a zakończona słowa

mi Hamleta („życzę ci wstąpić do klasztoru!"), 
jest kontaminacją dwóch scen Hamleta, a mia
nowicie dialogu z Poloniuszem (akt II, se. 2) 

z Ofelią (a. III se. 1). 
Scena druga opiera się na motywie ducha 
>kombinuje również dwie, a nawei trzy sceny 

Hamleta, to jest z.jawę Ducha w gabinecie mat
ki w czasie rozmowy z Hamletem (a. III se. 4), 
następnie zjawę pierwszą na początku tragedii 
(a. I, se. 4), gdy Duch odpowiada tylko ruchem 
ręki, a wreszcie kooiec sceny następnej (5-ej), 
gdy głos Ducha spod ziemi powta·rza słowa 

Hamleta, który zaprzysiięga przyjaciół, by ni
komu nie opowiadali o tym wyda;rzeniu. Wszyst
kie te rysy powiązał Sł-0wacki w 2-ej scenie 
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ostatniego aktu. „Ciet1 Hetmana wchodzi przez 
drzwi przedpokoju, staje na środku i macha 
ręką na Szczęsnego, aby został". Szczęsny wola: 
,.Ojcze ... ale mów!„." ( - „O, say!"). Ale cień 
wydaje tylko jęk (,,O! o! o!), po czym „przecho
dzi przez salę i wchodzi do gabinetu". Wezwa
r,y sługa nic nie zauważył; Szczęsny każe sobie 
podać „szklankę wody" co powtarza za nim 
Głos Hetmana; słudze zas rozkazuje: „Nie mów 
dkomu w zamku". 

Zbudowana ze szczeg6lów Szekspirowskich, 
jest ta wizja niezmiernie eteryczna i - nowo
żytna: dopiero dramat symbolistów, wprowa
dzając swoje „cienie" i swoich „nieznajomych", 
wydobędzie równie silny dreszcz wrażenia. 

Poza Hamletem dopatrzono się w Horsztyńs

kim podobieństwa z Ryszardem III, Dwoma pa
nami z Werony i Nocą Trzech Króli. Hetman po
siada charakterystyczne podobie1'lstwo z Ry
szardem III: jest, jak tamten, pewny siebie, 
imperatywny, posługujący się ludźmi dla za
~pokojenia żądzy władzy, wybuchowy i okrut
ny, - na ogół są to rysy, które już niejedno
krotnie napotykaliśmy w tragedii polskiej; c .2-

sowo bliskim jest Hetmanowi Wojewoda w po
wieści Malczewskiego i tragedii Korzeniows
kiego. 

Bodaj ważniehzą je.st analogia formalna: 
kontrastowe przeplatanie scen ponurych scena
mi sielankowymi, rodzinnymi (pacierz Micha
sia), najwłaściwsze tragedii Ryszard III . 

Prócz tego kontrastu, w szerokiej mierze sto
suje poeta inny, również Szekspirowski, mają
cy na celu ironię tragiczną. Nie tylko Szczęsny 
przemawia ironicznym stylem Hamleta i nie 
tylko sprawy zasadnicze powierza do rozstrzyg
r,ięcia ślepemu losowi (margerit.ka, karty), ale 

2D 

r:adto siła tragizmu podnosi się skutkiem po
mieszania jej z groteskową sprawą Sfor'ki. 
Temu ostatniemu wręcza ks·iądz Prokop - w 
dalekich konsekwencjach pokrewny Ojcu Lau
rentemu z Romea i Julii - list do Szczęsnego, 
r.iezmiernie doniosłej treści: „los wielu osób za
leży od tego kawałka papieru" - zapewnia. 
Lecz Sforka, opanowany własnym głupstwem, 

podobnie jak Malvolio z Nocy Trzech Króli, za
pomniał o liście. W powietrzu wisi katastrofa 
- tymczasem rozgrywa się wielka scena ko
miczna pomiędzy Sforką a Trombonistą, przy
pominająca dialog Speeda i Launce'a z Dwóch 
panów z Werony (a. III, se. 1). 
Są to szczegóły drobne, zaledwo widoczne 

w ogólnej paraleli: Horsztyński a Hamlet. Uzu
pełnia ją przypuszczalna śmierć Salomei, która 
po śmierci męża oszalała i utopiła się, jak 
Ofelia. 
Chociaż jednak fragment dzieła Słowackiego 

tak bardzo nasuwa wspomnienie Hamleta, ( ... ) 
Horsztyńsldego nie spłodził Szekspir w głowie 

Słowackiego. Wspólność zagadnienia, pokirewne 
rysy charakteru i kilka podobieństw sytuacyj
nych, to jakby substrat, z którego poeta układa 
swój własny dramat, opierając go na szerokich 
widnokręgach tragedii narodowej (. .. ). 

Marian Szyjkowski: 
DZIEJE NOWOŻYTNEJ 
TRAGEDII POLSKIEJ 
Kraków, 1923 r. 
Krakowska Spółka Wydawnicza 



WAHAJĄCA SIĘ MYSL 

A keja odnalezionego w papierach Juliuszia 
Słowackiego zdefektowanego rękopisu dramatu 
czy tragedii, której Antoni Małecki nadał tytuł 
Horsztyński, toczy się pod koniec lata 1794 r. 
na wsi litewskiej niedaleko Wilna. Jej tło hi>
toryczne stanowią podgłosy rewolucyjnych v.;y
stąpień ludu polskiego przeciw rosyjskim za
borcom i rodzimej magnaterii, poprzedzających 
nstatni rozbiór kraju. Wprawdzie niektórzy 
badacze ( ... ) twierdzą, że „pod tym historycz
nym welonem dostrzec można aktualną wymo
wę dramatu" pisanego w 1835 roku, przede 
wszystkim zaś reminiscencje niedawnego po
wsta•nia listopadowego - tego rodzaju przy
puszczenie należałoby jednak uznać za mało 

u:z>asadnione. Kiedy Słowacki chciał mówić 

o powstaniu 1831 r. i jego zagadn'.eniach czy
n ił to wprost, jak np. w Kordianie. Skoro wy
brał rok 1794 i wypadki owego ro.ku - znaczy, 
:le właś nie te sprawy fascynowały wówczas 
Jego wyobra7.nię. 

Wspominam o tym ( ... ) dlatego, gdyż im więk 

sze oddalenie w czasie, tym bardziej, jak sądzę. 

cdległa staje się dziś dla nas przed stawion::i 
w dramacie problematyka h isto r y c z n a. 
Szczerze mówiąc, kłopoty i konflikty konfede
:-atów, jak również polityc:we intrygi hetmana 
Koosakowskiego i jego spory z obozem patrio
tycznym - są nam dziś dość obojętne. Oczy
wiście dla badacza dziejów narodowych czy 
też dla każdego, k>to chciałby nazniajomić się 

z genealogią naszej współczesności, m~gą to KAROL ADWENTOWICZ (Horsztyński) 
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być tematy nawet frapujące . Ale charakter za
interesowania byłby tu raczej typu historycz
no-naukowego. Jeżeli jednak w wypadku Hor
sztyńskiego ( ... ) można wciąż jeszcze mówić 

o aktualności utworu dotyczy to, wydaje się, 

nieco innej warstwy spraw. Mianowicie posta
wy, którą dałoby się określić - gdyby termin 
ten nie był u nas nadużywany - jako egzys
tencjalistyczną. Albo inaczej, jako tak istotny 
w naszej epoce problem zaangażowania (także 

poldtycz.nego), względnie jego przeciwieństwa , 

czyli indyferentyzmu. 
Dla współczesnego odbiorcy podstawowym 

i najbliższym mu konfliktem Horsztyńskiego 

byłby zapewne konflikt między postawą pełne
go, aktywnego uczestnictwa w życiu, a Ś\via

domym - ideowym, jeżeli tak można określić 
- wyłączeniem się, wyobcowaniem z życia. 

Szczęsnego można by traktować po trochu jak 
postać którejś z powieści Sartre'a, na przykład 
La Nausee. Jedna z pierwszych kwestii, jakie 
wypowiada zaraz na początku dramatu, brzmi: 
. , Nudzę się", i ten swój st a n podkreśla jesz
cze kilkakrotnie np. w rozmowie z Horsztyńs
kim („znudzony jestem staJI"ając się myśleć tak, 
jak ludzie sądzą, że ja myślę ... "). N ie u c z es t
n i c two w jakimkolwiek działaniu staje się 

programem. Wynika to jasno :i: rozmowy Szczęs
nego z Ksińskim w akcie II, w której Szczęs
ny cytując Platona, nieomal formułuje zasadę 
czystej, nagłej - jak byśmy dziś powiedzieli -
egzy>Stencji, i sens istnienia - a może i wiel
kości - widzi w tym „abyśmy poszli obadwa 
na trawę ... bo gorąco". 

Nie przypadkowo chyba Słowacki kilka razy 
posługuje się jednym i tym samym motywem, 
mianowicie motywem złożenia przez Szczęsnego 
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rozstrzygającej politycznej decyzji w ręce losu. 
Pierwszy ra:~ w akcie II, kiedy pójście do Wil
na na odsiecz ojcu uzależnia od wróżby z kwia 
tu margeritki, potem - w akcie IV - gdy 
przyłączenie SJię do obozu Hetmana warunkuje 
rezultatem gry w ka rty, ponieważ tak czy owak 
,.to rzecz obojętna" . Los, czy też ilnaczej : przy
padek, jes t właściwym ro.zumem świata - zda 
je się za tem głosić Szczęsny. I nie tylko Szczęs
ny. Bo znamienne jest, że tę samą sentencję 

wypowiada w Horsztyńskim biedny, zidiociały 

Sforka. „Rozum - to los" - mówi on do Trom
bo nisty, zapewniając go o związku między wy
graną na loterii a społeczną oceną wartości 

człowieka. Być może, cały motyw Sfol'k.i i jego 
dziewięciu pytań, wprowadzający w atmosferę 

tragedii barwę tak jaskrawego, jarmarcznego 
niemal humoru, istnieje tu właśnie po to, aby 
w sposób śmiały, można powiedzieć nowoczes
ny -- bo zarówno w tragicznym jak i komicz
nym wariancie - ukazać mechanizm ludzkiego 
d z i a ł a n i a, jako funkcji ślepego losu. 
Ślepego! Wypada zwrócić uwagę na to słowo . 

Wszak występujący w dramacie konfedeTat 
barsk i jest właśnie ślepy. Ale czy tylko on? Dwa 
razy o sobie jako o ślepym mówi również 

Szczęsny! W pierwszej rozmowie z Horsztyńs 

kim porównuje się z nim, nazywając siebie 
tym, „k<Jmu wypalono gromicami wielkości 

oczy rozumu... który w kra.inie myśli błądzi 

jak ślepy". A w akcie II tłumaczy Amel<'i swo
je zachowanie stwierdzeniem: „jestem ślepy", 

na co Amelia przypomina mu Jana Bez Ziemi, 
który będąc ślepym walczył przecież do ostat
ka, przywiązany między dwoma żołnierz.ami. 

Zestawienie ze sobą tych dwóch ślepych (choć, 

naturalnie, śiepych w rozmaitych wymiarach) 



nie jest z pewnością poz.bawione znaczenia. 
W dotychczasowych anali@ch przeciwstawiano 
niejednokrotnie dzielnego żołnierza Horsztyńs

k" ego hamletyc:zmemu Szczęsnemu. Ale uważ

r.e pneczyt:mie tekstu wskazuje, że ów stary 
konfeder"lt jest również pełen zwątpienia i scep
tyzmu („ja się poświęciłem dla kraju mego 
i widzę teraz nicość mego poświęcenia się"), 

stanowi więc jakby w pewnym sensie dopeł

nieruie Szczęsnego (to właśnie mogłaby ozna
czać „ślepota" młodego Kossakowskiego). Wy
czuwał to, być może, Małec<ki, tytułując dramat 
nazwiskiem wcale nie głównej postaci. 
Gdyż prawdziwym przeciwstaw1iendem Szczęs

nego (jak i Horsztyńskiego) jest ojciec, hetman 
Kossakowski. Nie bez powodu nie spotyikają 

oni ze sobą ani razu w ciągu dTamatu. Ich 
krańcowy antagonizm zdaje się w sobie mieścić 
podstawowy, decydujący sens współczesny 

utworu. Hetman jest zaangażowany całkowicie 
w grę po 1 i tyczną, włąc2i0ny w mecha
nizm działania, jest absolutnym pragmatystą. 

Szczęsny widzi cynizm gry politycz,nej, lęka s·ię 

samego aparatu d z i a ł a n i a, jako antyludz
kliego m e c h a n i z m u, przekładając ponad nie
go funkcjonowanie wypreparoW'alilej do czysta, 
nagiiej m y ś 1 i ludzkiej, która wyzwalać ma 
od brudnego pralktycyzrnu (słowo „myśl" jest 
słowem najczęściej pojawiającym się w ustach 
Szczęsnego i w tekście dramatu). Wojciech Na
tanson - w swoim sz.kfou o Ho.rsztyńskim 

(Sz'kke teatralne 1955 r.) - w.idzi tragedię 

Szczęsnego w tym, że nie umie on dok'Onać 

wyboru. Należałoby jednak raczej powiedzieć, 

że Szczęsny wyboru dokonać n ie chce. Gdyż 
każdy wytwór jest zarazem ograniczen1iem, wy
rzeczeniem się jakiejś części osobowości, rezyg-
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nacją niejako z peŁni egzystencji. Oto filozofia 
ty'Powa dla Wielu "kiierunków ( ... ) W tym sensie 
brak zakończenia Horsztyńskiego jest najlep
szym zakończeniem, właśnie dz;siaj. „Myśl" 

musi pozostać „wahająca się" aż do końca. Nie 
ma prawa przechylić się an~ w jedną, ani 
w drugą stronę, zamknąć się takim lub innym 
czy nem. „Wahanie się" jest jej naturą, jej 
wielkością, jej zwycięstwem nad prymitywiz
mem szybkiego, prawie automatycznego - czy 
też zwierzęcego - działania czystej energii. 

Henryk Vogler: 
WAHAJĄCA SIĘ MYSL, 
CZYLI WSPÓŁCZESNY BOHATER 
,,HORSZTYNSKIEGO ' ' 
„Teatr ·• nr 8; 1967 r. 
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