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( ... )W paryskich tomikach Poezji (1832-1833) znalazły się 
dwie tragedie. Mindowe i Maria Stuart. W rok później pojawił 
się wydany bezimiennie Kordian (1835), w roku 1839 wyszła 
Balladyna, w roku 1840 Mazepa i Lilla Weneda, w tece zaś 
autorskiej pozostały z tych lat Horsztyński, Złota Czaszka i 
Beatriks Cenci, a wreszcie Fantazy; jakby na przekór 
złośliwym krytykom, twierdzącym, iż nim zdążyli zapoznać się 
z tymi nowościami, otrzymywali dalsze, w r. 1843 wyszedł 
Ksiądz Marek, w następnym zaś przekład Księcia 
Niezłomnego i Sen srebrny Salomei. W rękopisach poety 
znaleziono wreszcie całą serię fragmentów dramatycznych, 
wśród nich zaś dwa ogromne utwory, Zawiszę Czarnego i 
Samuela Zborowskiego. W rezultacie więc Słowacki ogłosił 
dziewięć dramatów za życia, drugie tyle zaś co najmniej 
ukazało się w wydaniach pośmiertnych. Liczby te mają swą 
wymowę, sam Słowacki bowiem stworzył - ilościowo tylko 
rzecz biorąc-tyle utworów dramatycznych, ile w ogóle wydali 
wszyscy jego równieśnicy w Polsce epoki romantyzmu. ( ... ) 

Czynnikami, które Słowackiego skierowały ku dramatowi, były 
tradycje zarówno literackie, jak swoiste właściwości jego 
geniuszu pisarskiego, jak wreszcie wymagania epoki. 
Wszystkie te kategorie zespoliły się nierozdzielnie w postawie 
twórcy Balladyny, mimo to każdą trzeba zająć się oddzielnie, 
by wyjaśnić charakter twórczości dramaturga polskiego. 



Wyrost on tedy w przekonaniu, że dramat, zwłaszcza zaś 
tragedia, stanowi najwyższe osiągnięcie pisarza. W 
przekonaniu tym utwierdzał go dalej przykład ojca, autora 
tragedi i o Mendogu, który jako Mindowe pojawił się w 
młodzieńczym dramacie synowskim. Do te.go spadku po 
literaturze czasów Oświecenia dołączyły się powszechne 
poglądy romantyków na znaczenie dramatu, poglądy, których 
doniosłym źródłem był ogólny podziw dla „starego Willa" , 
Szekspira. Słowacki odczuwał nadto, że sam charakter epoki, 
wstrząsanej dążnościami rewolucyjnymi, znajdował wyraz 
najwłaściwszy w dramacie, a więc w tym rodzaju literackim, 
którego nazwa już wskazuje, iż musi się w nim coś dziać, a nie 
mówić czy śpiewać jak w epice i liryce. Gdy jednak za 
przykładem wielkiego dramaturga elżbietańskiego w całej 
Europie romantycznej poczęto pisać dramaty, to przecież do 
wyjątków należeli pisarze, którzy twórczo wyzyskać umieli 
płynące odeń podniety. A do nich właśnie należał Słowacki. 
Nawiązując do przeszłości w dziedzinie dramatu zorientował 
się on jednak, że obok Szekspira istniały inne jeszcze tradycje, 
reprezentowane przez dramat hiszpański w. XVll- i wobec 
nich również nie pozostał obojętny, lecz wyzyskał je w pracy 
własnej . Sprawami tymi w nauce polskiej zajmowano się 
wielokrotnie i dla wyjaśnienia ich ukuto nawet wyraz 
„bluszczowość" , mający znaczyć, iż Słowacki niby bluszcz 
wokół drzewa osnuwał własne pomysły wokół tego, co 
znajdował gotowe w literaturze. Wyciągano stąd wnioski nie 
zawsze dla oryginalności twórcy Balladyny korzystne, 
zapominając, że w ten sposób postępowała większość 
dramaturgów europejskich z Szekspirem na miejscu 
naczelnym. Nie dostrzegano też, że dla Słowackiego, któremu 
losy nie pozwoliły ujrzeć żadnego ze swych dramatów na 
scenie, jakkolwiek prapremiera Mazepyw przekładzie 
węgierskim odbyła się w Budapeszcie 13 grudnia 1847, 
wżywanie się w dzieła wielkich poprzedników zastępowało 
brak bezpośredniego kontaktu z teatrem właśnie, iż w ten 
sposób uzupełniał on brak własnego doświadczenia 
teatralnego. 

Czynnikiem drugim, tym silniej kontrastującym z tylko co 
dokonanym stwierdzeniem, był rodzaj uzdolnień twórczych 
Słowackiego, urodzonego dramaturga. Widać to bardzo 
wyraźnie tam, gdzie Słowacki najoczywiściej płynął przeciw 
fali odciągającej go od dramatu w inne sfery prac pisarskich. W 
jego mianowicie czasach, tak wysoko- jak wiemy- ceniących 
twórczość dramatyczną, możliwości jej bezwiednie 

niweczono, usiłując stapiać pierwiastki dramatyczne z in,nymi, · 
lirycznymi i epickimi. Powstawały w ten sposób „poematy 
dramatyczne", czyl i - mówiąc językiem samego Słowackiego · 

- „ romanse dramatyczne". On sam modzie tej oprzeć się nie 
umiał, stworzył tedy w Kordianie „poemat", a w Śnie srebrnym 
Salomei- „romans dramatyczny". Ale w obydwu wypadkach 
raz po raz nad składnikami lirycznymi czy epickimi bie~e górę 
dramat prawdziwy, występują w nich sceny zbudowane z taką 
potęgą dramatyczną, iż niejedna z nich budziła uzasadniony 
podziw jako doskonała miniatura dramatyczna, spełniająca 
najsurowsze wymagania sztuki scenicznej. Na to samo · 
wskazują znamienne wypadki, gdy Słowacki wątkom wyraźnie 
epickim, rozpływającym się wskutek nadmiaru pierwiastków 
składowych w bezkształtną masę, narzucał zdyscyplinowaną 

formę dramatu. („.) 

W zgodzie z naszkicowanymi poprzednio tradycjami Słowacki 

ujmował najchętn iej w kształt dramatyczny obrazy 
przeszłości, którą pojmował niesłychanie szeroko. Wiemy 
tedy, że nosił się z pomysłem dramatu z dziejów starożytnego 
Egiptu; w rękopisach zachował się dramat o śm iałym 

rewolucjoniście starożytnej Grecji (Agezylausz); . 
średniowiecze ruskie doszło do głosu w fragmencie Z dziejów 
Wielkiego Nowogrodu, litewskie zaś-w Mindowem; renesans 
włoski w Beatryks Cenci, angielski zaś-w Marii Stuart. Poeta, 
którego wyobraźnia zataczała kręgi tak rozległe , z natury 
rzeczy musiał również sięgać po tematy z ~istorii Polski. 
Najlepszym dowodem tej konieczności jest pomysł 
ogromnego cyklu dramatów osnutych na motywach 
prehistorycznych, podaniowych, zrealizowanego tylko 
częściowo (Balladyna, Lilla Weneda, ułamkowy Krakus). Z 
kolei wabiło dramaturga średniowieczne r zawiłe stosunki 
polsko-litewskie (Zawisza Czarny, Walter.Stadion, Konrad 
Wallenrod) i w. XVI (Samuel Zborowski): .Myśli . i wyobraźni 
dramaturga najbliższe były jednak cząsy późniejsze-:-- epoka · 
Wazów i kultury barokowej, której prŻeż.ytki sarmackie 
przetrwać miały w głąb w. XVI 11 i znaleźć wvręz c;>statnl w ruchu 
konfederacji barskiej. Mazepa, fragmehty ·Jana Kazimierza i 
Złotej Czaszki, Ksiądz Marek, SensrebrnySa1omei, poniekąd 
Horsztyńsk1) fragmentaryczny Beniovi.:ski oparły się na tej 
sferze pomysłów . Wśród nich Horszty,ńskistałsię . 
równocześnie przejściem do tematów dais:zych, łączył 
bowiem wydarzenie z czasów konfeder!'lci.i ze ·sprawą 
powstania Kościuszki, wprowad~ał nowoczesny prąd 
rewolucyjny jako zagadnienie god.ne·µwagi dramaturga. 

~ ~ . . 

. ... . · 



Wstęp Juliana Krzyżanowskiego do 
„ Dzieł wybranych" Juliusza Slowackiego, 
Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 1987. 

Kordian, dramatyzujący „spisek koronacyjny" i ujmujący w 
skrócie perspektywicznym całość tragedii powstania 
listopadowego, a wreszcie Fantazy z żywymi pogłosami 
rosyjskiego powstania „dekabrystów" - oto ostatnie ogniwo w 
ogromnym łańcuchu obrazów z życia Polski, stanowiących w 
całości jedyną w swoim rodzaju panoramę dziejową, która 
obejmuje historię kraju od zamierzchłej jego kolebki po połowę 
w.XIX. 

Ogniwa te, rzucane na papier w ciągu lat kilkunastu bez 
powziętego z góry planu, wykazują znaczne różnice, mimo to 
jednak wzięte jako całość, wynikają z postawy samego 
dramaturga. Słowacki rozumiał mianowicie i żywo odczuwał 
dynamizm dziejów, a w twórczości swojej wybierał momenty 
przełomowe , ukazujące grę potężnych sił dziejowych, które 
stanowiły o przebiegu wydarzeń historycznych. Tematy takie, 
jak walka o władzę, jak powstanie państwa polskiego, jak 
antagonizm między „przedmurzem chrześcijaństwa" a 
barwnym Wschodem muzułmańskim, jak konflikty między 
panującym a potęgą możnowładztwa, jak wreszcie zmaganie . 
się rewolucyjne nowych idei z silnymi przeżytkami przeszłości 
- oto problemy polityczne i społeczne , które przenika/a myśl 
pisarza, a z których wyobraźnia jego tworzyła przejmujące 
widowiska. Ponieważ - jak się już wspomniało - dramaty 
Słowackiego powstawały w różnych latach i odbijały poglądy 
poety, podległe zmianom, w skutek tego pojawiły się w nich 
różne ujęcia potęg, stanowiących o przebiegu i charakterze 
wydarzeń historycznych. ( ... ) 

W dramaturgii Słowackiego zainteresowania psychologiczne, 
dające w wyniku ową przebogatą galerię potężnych, a 
przynajmniej niezwykłych postaci ludzkich, równowaźą się ze 
staranną i niemal zawsze dającą doskonałe wyniki troską o 
jakości ustrojowe, o staranną budowę całości dramatycznej. 
Poeta, który językiem władał swobodnie jak nikt w Polsce 
przed nim czy po nim, umiał zakładać tamy powstrzymujące 
płynność słowa poetyckiego. Wielki liryk nie dopuszcza/ do 
nadmiernych wylewów lirycznych, wielki epik panował nad 
girlandami obrazów w tej nawet odmianie dramatu, w której 
sam ustrój umożliwiał wprowadzenie „kwestii" sięgających 
setek wierszy. Stale bowiem i wszędzie przestrzega/ 
podstawowej zasady budowy dramatycznej : wysnuwania 
sytuacji z sytuacji, konfliktów z konfliktów. Wskutek tego każdy 
dramat Słowackiego stanowi jednolitą całość, co sprawia, iż 
czyta się go z zajęciem, a ogląda z niesłabnącym 
zainteresowaniem. 

ł 
) 

Jarosław Maciejewski Dramat o kraju 
walącym się w gruzy 

Ostatni szwajcarski dramat Słowackiego, napisany w roku 
1835 po Kordianie i Balladynie, uchodzi za dzieło niedokoń
czone, niedopracowane w szczegółach i w swej kompozycji 
pęknięte, w wyniku - jak się sądzi - niezbyt organicznego zes
polenia dwóch utworów: pierwotnie pisanej tragedii osnutej na 
tle wydarzeń współczesnych konfederacji barskiej oraz trage
dii pisanej nieco później, a osnutej na tle wydarzeń współczes
nych insurekcji kościuszkowskiej. W obu tych utworach kto 
inny był, czy też miał być (gdyż obie wersje pzostały niepełne, 
niedokończone) bohaterem tragicznym i centralnym. W pierw
szym stary szlachcic konfederat, w drugim młody, znudzony 
życiem syn magnata. Słowacki -według tej powszechnie przy
jętej hipotezy- rezygnując z pierwszego pomysłu wcielił istnie
jące fragmenty pierwotne do drugiego dramatu. Wcielił dość 
powierzchownie, nie uzgodniwszy dokładnie realiów przy 
adaptacji historii z lat 1768-1772 do powstania Jasińskiego w 
Wilnie w roku 1794 i stąd liczne nieścisłości historyczne, nie
prawdopodobieństwa motywacyjne i niekonsekwencje. Dlate
go pierwszy pomysł dramatyczny poety wydawał się lepszy. 
Lepszy także i z tego powodu, że bohaterem był tam człowiek 
bardziej godny apoteozy i - w mniemaniu krytyków - bardziej 
tragiczny. Właśnie na podstawie takiego uzasadnienia, ów rze
komo bardziej tragiczny i idealny bohater nadał przy rekonstru
kcji tytuł całemu dramatowi, pozbawionemu w rękopisie, z któ-



rego dzieło to pośmiertnie wydano, karty tytułowej . Tytuł ten , 
obrośnięty już od roku 1866 tradycją, brzmi Horsztyński. 

Pora zweryfikować te powszechnie przyjmowane twierdzenia. 
Analizując utwór zwrócono np. uwagę na wiek bohaterów. Jeśli 
- mówiono - Słowacki daje wyraźnie do zrozumienia, że Salo
mea była żoną barskiegó konfederata już wtedy, gdy ten bił się 
z Moskalami Drewicza, to w roku" 1794, gdy toczy się akcja tra; 
gedii, powinna ona mieć co najmniej czterdzieści lat, a to jest 
sprzeczne z zewnętrzną charakterystyką tej postacji. Dalej -
Amelia to koleżanka Salomei ze szkoły klasztornej, a więc jej 
rówieśnica. I ona nie wygląda w dramacie na pannę poważnie 
już podstarzałą. A Szczęsny? To przecież człowiek w tym sa
mym prawie wieku co Amelia, różnica w dół czy w górę nie 
może być wielką. I on nie jest w dramacie mężczyzną dojrza
łym i doświadczonym - nazwany jest wyraźn ie „młodzień

cem". Ten brak uzgodnienia wieku bohaterów z wydarzeniami 
historycznymi stanowi podstawę argumentacji na rzecz tezy o 
nieorganicznym zespoleniu dwóch dramatów. W utworze 
pierwszym, gdy akcja dziać się miała w latach siedemdziesią
tych wszystko było - wdług referowanych tu interpretacji - w 
porządku, w drugim nastąpiło zachwianie chronologii. ( ... ) 

Jakie więc wnioski z takiej konfrontacji? Pierwszy to ten, że 
Słowacki już w pierwszej wersji swego dramatu konstruował 
akcję nie licząc się z historyczną chronologią . Sprzeczności w 
drugiej wersji nie można więc tłumaczyć hipotezą o · 
niedopracowanej do końca adaptacji zmienionego pomysłu 
pierwotnego. W redakcji drugiej panuje bowiem technika 
podobna, a nie niedopatrzenia autorskie. 

Cóżby się bowiem stało , gdyby Słowacki zmienił przed 
drukiem (jeśli naturalnie zdecydowałby się na druk) walki 
barskie na wojnę polsko-rosyjską w roku 1792 - a to 
przypuszczali niektórzy krytycy. Przeróbka taka pozbawiłaby 
utwór nadbudowy patetycznej, jaką w świadomości odbiorców 
wywołują związki starego szlachcica z „Barem". A także 
pozbawiłby akcję istotnej motywacji. Nie bez przyczyny wybrał 
bowiem Słowacki na jednego ze swych bohaterów głośnego 
targowiczanina Kossakowskiego, który w rzeczywistości 
historycznej (o tym w czasach Słowackiego wiedziano), był w 
swych młodych latach barskim partyzantem, nawet jednym z 
bardziej brawurowych jej przywódców. Takim przedstawi go 
Słowacki później w Księdzu Marku. W tym później napisanym 
dramacie także pokaże go jako warchoła i zdrajcę idei barskiej 

lecz nie jako moskiewskiego poplecznika. Przy pisaniu 
dramatu szwajcarskiego założył- wbrew historii - że już w 
okresie barskim Kossakowski kumał się z Moskalami, na co 
dowody dokumentalne znalazły się w ręku Horsztyńskiego. To 
jest przecież w wersji drugiej punkt wyjścia dla antagonizmu 
dwóch starców. 

Sprzeczności są również w tym zespole informacji, które 
dotyczą wydarzeń o dwadzieścia lat późniejszych . W roku 
1794 Kossakowski miał już opinię wyraźnie zszarganą - był 

generałem rosyjskim, poplecznikiem Katarzyny, w roku 1792 
jednym z przywódców Targowicy i z jej ramienia 
wszechwładnym, znienawidzonym panem na Litwie. Cóż 
mogły wtedy jego opinii zaszkodzić- jak to zakłada Słowacki -
listy pokazujące go w dwuznacznym świetle, jako narzędzie w 
ręku Rosjan? Nie byłoby przecież ż::idną rewelacją. 

Partia, na której czele stoi Hetman nazwana jest partią 
targowiczańską, wyznającą zasady republikańskie. Zasady te 
zresztą zostały w dramacie potraktowane z ironią i uznane za 
demagogiczne pustosłowie wobec zamysłów i ambicji 
monarchicznych Hetmana. ów „republikanizm" 
zinterpretować chyba można jako odbicie poglądów 
głoszonych w latach 1791-1 ·792 przez Szczęsnego 
Potockiego, który w opozycji do zasad Konstytucji 3 Maja, w 
imię wolności szlachckifaj chciał znieść władzę królewską i 
zaprowadzić federalną republikę z rządami oligrachii. Były to 
miesiące jeszcze przed podpisaniem manifestu w Targowicy, 
gdzie wola Katarzyny przekreśliła republikańską wersję 
demagogii zdrajców. Także jednak sama „Targowica" na 
sejmie grodzieńskim w roku 1793 została wolą Katarzyny 
rozwiązaAa, a jej przywódcy: Potocki, Branicki, Rzewuski 
opuścili kraj. Jakież więc w roku 1794 mogły mieć znaczenie
gdybyśmy przyjęli, że dramat chciał oddać wiernie historyczne 
szczegóły - republikańskie hasła nieistniejącej już wtedy 
„partii targowiczańskiej"? 

Co prawda sytuacja w rzeczywistej historii tak się ułożyła, że w 
roku 1794 wszechwładni na Litwie Kossakowscy weszli w 
pewien konflikt z Katarzyną, dla której po drugim rozbiorze 
polska anarchia stała się już zawadą. I to był chyba punkt 
wyjścia dla pomysłu Słowackiego. Ale istota genezy tego 
pomysłu, jego sens, jego wymowa artystyczna, podobnie jak 
funkcja kompromitujących hetmana listów z czasów barskich, 
były inne. 



W dramacie dowiadujemy się o wydarzeniach, które dadzą się 
dokładnie wydatować: o rewolucji Jasińskiego w Wilnie i o 
powieszeniu Szymona Kossakowskiego. Słowacki 
przedstawił te wydarzenia - w relacji Nieznajomego - tak, 
jakby działy się jednej nocy. Tymczasem wydarzenia te w 
rzeczywistości trwały nieco dłużej: rewolucja zaczęła się w 
nocy z 22 na 23 kwietnia, Kossakowskiego powieszono 25 
kwietnia 1794 roku. Sens tego „poprawiania" historii przez 
Słowackiego można tu już łatwo odczytać - dramatyczne 
skupienie ważnych faktów( ... ) 

Obok jednak tych niekonsekwencji motywacyjnych jest w 
Horsztyńskim uderzająco dokładne i aż pedantyczne 
cyzelatorstwo innych szczegółów. Np. wewnętrznego, 

dramatycznego czasu akcji. Słowacki bardzo często i uparcie 
w kwestiach różnych osób i w didaskaliach oznacza porę dnia 
i czasowy stosunek do siebie poszczególnych scen i aktów. 
Na podstawie wielu wzmianek dość łatwo określić czasowe 
granice akcji zamkniętej w około 50 godzinach. Akt I dzieje się 
wieczorem i nocą. Akt li rano i przed południem dnia 
następnego. Akt Ili tego samego dnia późnym popołudniem i o 
zmroku. Akt IV rychłym rankiem dnia następnego . Akt V w tym 
samym dniu przed północą, 24, 25 i 26 czerwca. 

Podobnie konsekwentnie konstru_ował Słowacki topografię dla 
akcji swego dramatu: pałac Hetmana, dom Horsztyńskiego , 
ogród w pobliżu chaty rybaka-to trzy ośrodki akcji położone w 
sąsiedztwie , bardzo blisko siebie, nad Wilią, o kilka godzin 
jazdy konnej od Wilna. Poza te trzy miejsca akcja nie 
wykracza. O wszystkim, co dzieje się poza nimi dowiadujemy 
się z relacji różnych osób, a nie patrzymy na to bezpośrednio . 

A więc niekonsekwencja dla chronologii historycznej, 
konsekwencja dla czasu i miejsca dramatyczneg('. 

Wydaje się , że bardziej niż na wierności dla historycznego 
szczegółu zależało Słowackiemu na wymowie sytuacji 
scenicznej, wymownie dramatycznej i ideowej. Wolno 
mniemać, że chciał stworzyć w skrótowej, zwartej kompozycji 
syntetyczny obraz epoki. Chciał przede wszytkim pokazać · 
typowe środowiska i kluczowe konflikty Polski stanisławows
kiej. 

· Trzy są takie środowiska w dramacie: pałac magnata, cynika i 

poplecznika moskiewskiego; patnarchalnv aworek sz1achcica 
· szczycącego się tra'dycją żołnierską opartą o ideały 
męczeńskiego patriotyzmu i katolickiej ortodoksji; i wreszcie 
grupa oświeceniowych rewolucjonistów z ich ideałami 
demokratyczno-chłopomańskimi. Środowiska te reprezentują 
różne koncepcje ratowania państwa w chwili, gdy Polska wali 
się w gruzy. Jedną z nich jest koncepcja magnacka, drugą 
koncepcja rewolucyjna. Na boku stoją ludzie reprezentujący 
przebrzmiałą już wtedy koncepcję trzecią - szlachecką. 

Magnat i rewolucjoniści pozostają ze sobą w śmiertelnym 
konflikcie. Szlachcic zaś nienawidzi magnata, a do 
rewolucjonistów ma stosunek nieufny i sceptyczny. Są to 
rzeczywiście kluczowe konflikty ostatnich lat Rzeczypospolitej. 
Jest to zgodne z głównymi tendencjami politycznymi tamtej 
epoki i daje prawdziwą perspektywę historyczną, Choć nie jest 
wierne historycznej chronologii i rzeczywistemu przebiegowi 
wypadków. 

Dla zaakcentowania takiej artystycznej intencji zmierzającej w 
kierunku syntezy potrzebne były jednak pewne sygnały 
wywoławcze, wysłane ku świadomości teatralnego widza lub 
czytelnika, aby świadomość ta, pobudzona przez nie, potrafiła 
sobie dopowiedzieć jakąś resztę, zbudować właściwe tło dla 
tych typowych środowisk i kluczowych konfliktów. Takimi 
właśnie sygnałami są wzmianki o wzięciu Częstochowy, o 
Pułaskim , Kościuszce, konfederacki barskiej, Targowicy, 
J::isińskirn, także o zabawach w Warszawie króla Stanisława, 
faetonie (powozie) księcia Józefa Poniatowskiego itd. Są to 
wszystko kamyczki w mozaikowym obrazie, który można 
nazwać „summą" polskiego Oświecenia, a nie realia dla 
prawidłowej rekonstrukcji historii, przebiegu wydarzeń i ich 
rzeczywistej kolejności. Rzecz znamienna, że Słowacki 
datując akcje swej tragedii w wypowiedzi Szczęsnego w li 
akcie, dokładnie wyznaczył dzień miesiąca, określił też 
stulecie lecz przemilczał rok, choć przecież łatwo było ów rok 
napisać. Chodziło bowiem o całą „summę'', a nie o jeden ze 
„składników" epoki. 

W tym mozaikowym obrazie niepoślednią rolę spełniają także 
pewne nastroje przypisane do pokazanych scen. Dla tych 
nastrojów potrzebne były rekwizyty. Takie jak: kwitnące lipy w 
ogrodzie szlacheckiego dworku, słowiki przy księżycu w 
czasie miłosnego rendez-vous, uczta Ov zamku magnata, 
niezapominajka we włosach egzaltowanej bogdanki, 
wracający z pola żniwiarze u schyłku życia starego szlachcica, 



noc w czasie rewolucyjnego zamachu. I znów potrzeba 
wprowadzenia tych rekwizytów była dla Słowackiego 
silniejsza od nacisku motywacyjnej konsekwencji , stąd też 
pewne sprzeczności między zjawiskami przyrody, a obraną 
dla akcji porą roku , obraną zresztą z punktu widzenia 
większości tych nastrojowych rekwizytów. 

Drugi wniosek po takiej konfrontacji sformułować trzeba 
postulatywnie. Dramatu tego nie wolno oceniać z punktu 
widzenia historycznego realizmu i jego wymagań, jaki 
nakreśliła przed pisarzami krytyka końca XIX wieku. Dramat 
ten widzieć trzeba na tle pisarskich zwyczajów początków XIX 
wieku. A wtedy skupianie w utworze wydarzeń historycznych 
czasem nawet dość rozległych czasowo i „żonglowanie" 
inaczej w rzeczywistości ułożonymi szczegółami było 
konwencją powszechnie obówiązującą w powieści , poemacie 
epickim, a nade wszystko w dramacie, w tragedii. Dla tej 
ostatniej postulowały poetyki wyraźnie taką właśnie procedurę 
kompozycyjną. Cała nasza tragedia pseudkolasyczna 
traktowała historię jako zestaw faktów, które w pewnych 
granicach chronologicznych można było dowolnie 
przestawiać i zestawiać. Można było, a nawet należało 
podporządkować szczegoł historyczny założeniom ideowym 
kształtującym postawę bohaterów lub nagiąć go do reguły 
trzech jedności. Przykłady z twórczości Niemcewicza, 
Felińskiego, Kropińskiego , Wężyka i innych można by tu 
cytować dość długo . Nie tylko zresztą z naszej tragedii i nie 
tylko pseudoklasycznej. Jest to przecież konwencja i 
francuskiego klasycyzmu i Sze~spira. A także konwencja 
Fryderyka Schillera, Wi~tora Hugo, Aleksandra Du"mas'a, 
młodego Słowackiego -autora Marii Stuart i Mindowego. Z 
t}'m zastrzeżeniem jednak; ~e u tych ostatnich autorów 
zaczęła dochodzić do głqsu zasada wierności "tzw: kolorytowi 
lokalnemu czy historyctnemu, a n.ie obowiązyy;ało już tak 
bezwzględnie naginani~ historii do reguły t~ech jednoścl. 

. Nadal jednak trage_die romantyków podporządkowywały 
szczegół historyczny naczeln.ej idei. (nnej już co prawda. 

W dramacie o, Szczęsnym ideą tą była teza o nieprzygotowaniu 
pokolenia, które reprezentuje hetmanowicz, do zadań, jakie 
na to pokolenie nałożyła historia. Zawiklani w konflikty z 
pogranicza erotycznej patologi i, pożerani przez sztucznie 
rozbudzane ambicje wielkości , oczytani w sceptyczno-racjo
nalistycznej filozofii , a z drugiej strony emocjonalnie związan i 

zarówno z ideami demokracji , jak i z tradycj ~ rycersko pa moty-

Proscenium, Teatr Polski w Poznaniu, 
sezon 1964-65, nr 4 s 3-14. 

czną zna1ez11 się c1 ludzie w orszaKu ogromAych wypadków i 
wobec sił politycznych, które ich ambicje wielkości i szlachetne 
ideały usiłowały wykorzystać dla swych prywatnych celów czy 
partyjnych rachub. Znaleźć właściwą drogę i cel nie było w 
takiej sytuacji łatwo. Szczęsnego dotykają w dramacie 
rozczarowania do wszystkich trzech środowisk- i nie znajduje 
on dla siebie drogi wyjścia . 

Dramat Słowackiego jest wstrząsający swym historiozoficz
nym pesymizmem. Gdyż tragedia pokolenia staje się także 
tragedią narodu. Wszystkie bowiem siły polityczne pokazane 
w dramacie zostają albo skompromitowane albo pozbawione 
historycznych perspektyw. Magnateria ginie śmiercią 
haniebną . Patriarchalizm szlachecki kończy swój żywot 
najbardziej paradoksalnie - samobójstwem. A rewolucja? 
Słowacki nie pokazał na scenie dalszych jej losów- nie mamy 
bowiem zakończenia dramatu. Możemy się go jednak na 
podstawie analogii kompozycyjnych i pewnych sugestii tekstu 
domyślać. Wiemy mianowicie, że Szczęsny przygotowuje 
wysadzenie zamku ojcowskiego w powietrze przy pomocy 
mechanizmu zegarowego, polegającego na tym, że po 
uderzeniu godziny dwunastej w południe lub w nocy 
wyskakuje Pogoń litewska i pałaszem rębie orła rosyjskiego -
podnoszęc pałasza pocięgnie sznurkiem za cyngiel pistoletu i 
wszystko będzie popiołem ... błyskawicę ... niczem. Sądzić 
więc można, że zakończeniem dramatu miał być ów 
przygotowany wybuch prochów. Do zamku ciągną z dwóch 
stron dwie zbrojne grupy: z Wilna tłum rewolucyjny, litewski , a 
z dalszych okolic kraju Moskale. Przyjście tych ostatnich na 
pozajutro zapowiedział poprzedniego dnia Hetman (w akcie 
111). Można sądzić, że wysadzenie zamku w powietrze 
przygotował Szczęsny dla rewolucjonistów jako zemstę za 
śmierć ojca. I można przypuścić, że później na gruzach 

· magnackiego zamku i pogrzebanej w nim rewolucji pojawią się 
Moskale, jako ironiczne zaprzeczenie buńczucznej symboliki 
zegarowego mechanizmu. 

Horszytyński jest dramatem o upadku państwa, o tragedii 
narodu, który w chwili przełomowej nie znalazł człowieka 
zdecydowanego, gotowego do rozumnego czynu. A siły 
polityczne, wobec których pozostawiony został ten 
niezdecydowany młodżieniec, okazały się albo bierne, albo 
zdradzieckie, albo utopijne. 
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