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Kiedyś ze sto was tysięcy 
Było szlachty z serc i lica; 
Dziś jednegom znał szlachcica 
I kraj cały nie znał więcej. 
Jeden tylko serca męką, 
Zamiarami, choć nie skutkiem, 
Wielkim, cichym, dumnym smutkiem, 
Pełną zawsze darów ręką, 
Smętną jakąś nieszczęść sławą 
Był szlachcicem - i miał prawo ... 
Dziś i ten nie został z wami 
I godności swej nie trzyma; 
Poszedł gnić między królami, 
Jego nie ma i - was nie ma! 

JULIUSZ SŁOWACKI 

(Odpowiedź na „ Psalm y przyszlo§ci"). 



Lesław Eustachiewicz 

TRAGIZM 
HORSZTYŃSKIEGO 

Piosenki świata zaczynają się od fałszy

wych ~kordów - a kończą się gwałtownym 

zerwaniem strun - stłuczeniem harfy„. Pierw
sze słowa Szczęsnego do Amelii wprowadzają 
w_ ekspozycję dramatu ton sentymentalny, a 
więc obcy naszym dzisiejszym upodobaniom 
estetycznym. Nie uznajemy przecież dziś czu
~ostkowości ani w świecie zewnętrznym, ani w 
i~tymnym dialogu wewnętrznym, ani w wersji 
sielankowej, ani w romantycznej scenerii no
cy, księżyca, balladowych napięć i dreszczu gro
zy; ~zyż_ zatem Horsztyński, byłby tylko sta
roswi:ckim_ rekwizytem tradycji literackiej, 
czy~~· co się co jakiś czas ociera z kurzu, by po 
~hwili z powrotem odstawić w muzealną ciszę 
i w muzealny mrok? 

Pytanie jest świa<lomie retoryczne. Uprze
dza zarzuty, ~ góry przewiduje grymas nudy 
na twarzy widza lub protekcjonalny uśmiech 
rozrzewnienia wobec tańczących na scenie fi
gurek z rokokowej , obrzeżonej deseniem ro
mantycznym, porcelany. Wypada od razu do
dać, choć stanowi to przedwczesne rozładowa
nie eseistycznych sekretów, że celem rozważań 
jest krańcowo odmienna konkluzja, ukazanie w 
ryt~ie starego poloneza szarpiącej , dysonanso
we], nowoczesnej muzyki. 

Rozważania mają więc miec charakter 
estetyczny. Oczywiście - można było wybrać 

inny punkt wyjścia, bardziej bezsporny, bar
dziej bezpiecznie zobiektywizowany: opis his
toryczno-literacki, uwzględniający warstwy ge
netyczne dramatu, sferę jego filiacji literackich, 
przypuszczalny przebieg procesu krystalizacji 
twórczej. Byłoby w takim planie interpretacyj
nym miejsce dla ciekawych związków lub · ana
logii z francuskim dramatem romantycznym, a 
także z powieściami w rodzaju romansów Geor
ge Sand. Jakże wiele mówią o kręgu predylek
cji poetyckich pierwotne imiona Szczęsnego i 
·Amelii: Edwin i Malwina. Malwina czyli do
myślność serca - tytuł powieści Marii ks. 
Wirtemberskiej - jako estetyczny punkt od
niesienia jest argumentem na rzecz tezy o or
ganicznym związku Słowackiego z edukacją 
sentymentalną czasów jego młodości. ·Komen
tarz, który wybrałby taką ścieżkę wędrówki 
wokół dramatu, przebiegałby po jego orbicie 
bliższymi lub dalszymi torami, nie próbując 
wszakże strzałów do środka tarczy, w którym 
pulsuje żywa, tragiczna krew. 

Tragiczny, tragizm - muszą paść te okreś
·1enia definiujące najważniejszy fenomen. W dra
. maturgii Słowackiego wyróżniamy cztery nur
ty: balladowy (Balladyna, Sen srebrny Sa
lomei), tragiczny (Beatrix Cenci, Horsztyń-

: ski), · melodramatyczny (Maria Stuart, Ma
zepa) i komediowy (Fantazy, Złota Czasz
ka). Schemat podziału podaje tylko w przy
bliżeniu konkretną rzeczywistość literacką, nie
które utwory mają charakter dwoisty np. Lilla 
Weneda balladowy i tragiczny, podobnie Za
wisza Czarny (o ile uda się z różnych red.akcj i 
dramatu wyłuskać konkretną koncepcję kom
pozycyjną), inne niekiedy genialne próby dra
matycznych syntez w ogóle nie mieszczą się w 
zakresie proponowanych rozróżnień (np. Sa-



muel Zborowski). I w Horsztyńskim zresztą 

między dogłębnie tragiczne warstwy zjawisk 
wplątały się sytuacje z melodramatu oraz ~o
miczne interludia. Mieszanie komizmu z tragicz
ną wizją ma swe źródło łatwo uchwytne w dra
matycznej poetyce Shakespeare'a1 ale jest tak
że wyrazem samoistnej intuicji twórczej Sło

wackiego, obejmującej poetyckim spojrzeniem 
polifonię życia. 

Aspekt tragizmu wysuwa się jednak na 
pierwszy plan. Wypełnia sobą historyczne tło, 

modeluje psychologię postaci, tkwi w podświa
domej głębi procesów formowania się dzieła. 

Jeśli mówimy o historycznym tle dramatu, 
uświadomić sobie należy, że jest ono podwójne. 
Horsztyński to dramat o rewolucji polskiej 
1794 r. i o powstaniu listopadowym równocześ
nie. Historia jest tu osadzona konkretnie w 
realiach czasu i miejsca ale jest zarazem meta
forycznym oddechem refleksji pozmeJszej. 
Schyłek szlacheckiej Rzeczypospolitej załamu

je się w pryzmacie tej klęski, którą przeżyło po
kolenie Słowackiego. Nastąpiło nawarstwienie 
się trudnych doświadczeń, nawarstwienie tej go
ryczy, którą pod koniec wieku wyraził Artur 
Górski w cyklu drukowanym w krakowskim 
Życiu, zwracając się z bezpośrednią apostro
fą do czytelnika: A czy ty czytając jaką książ
kę, nie zasłaniałeś sobie oczu i nie rzucałeś 

książką o ziemię - i czy tą książką nie była 
historia polska? „. 

Tę straszną książkę dziejów czyta ślepy 

konfederat barski, Horsztyński. Majaczą mu w 
niej cienie głów ściętych przez wroga. Przewra
ca jej karty wicher zgasłej młodości, która ni
czego nie osiągnęła ani dla siebie ani dla kraju. 
Tę straszną książkę czyta hetman Kossakowski 
i widzi w niej tylko złote majaki korony, któ-

ra tak łatwo na magnackie głowy mogła spaść. 
Tę książkę czyta Szczęsny i błądzi w niej jak 
w gęstym, ciemnym lesie dantejskim, nie wie
dząc, co wybrać, gościniec własnej ambicji, czy 
solidarność narodową wbrew polityce klasy spo
łecznej , do której należy. Tę straszną opowieść 
dni minionych czyta wreszcie sam poeta i w 
szubienicach wileńskich dostrzega warszawskie 
dni sierpniowe 1831 r. 

Tragizm Horsztyńskiego nie zamyka się 
wszakże w sferze działań muzy Klio. Drąży jak 
kornik uczuciowe życie wszystkich postaci dra
matu - Szczęsnego, Horsztyńskiego, hetmana 
Kossakowskiego, Salomei, Amelii. Są one ze-



spalone węzłem win i słabości. Winą Szczęsne
go jest kunktatorstwo, zanik woli, chęć prze
rzucenia odpowiedzialności na los, przypadek, 
decyzję drugich, słabością jest niezdolność wy
boru między miłością ojca a miłością - ojczyz
ny, próba godzenia miłości czysto zmysłowej 
(Maryna) z miłością napoły zmysłową, napoły 
wyidealizowaną (Salomea), i z miłością wysub
limowaną w najwyższym stopniu (Amelia). Wi
ną hetmana jest ,Pycha, ambicja przewodzenia za 
każdą cenę, słabością - miłość do syna. Winą 
Horsztyńskiego jest wyolbrzymienie poczucia 
krzywdy osobistej, apoteoza zemsty jako celu i 
sensu życia, słabością - serdeczne przywiąza
nie do żony, szczególnie bolesny punkt jego 
wrażliwości osobistej. Winą Salomei jest zmys
słowa miłość - sprzeczna z ogólnym typem 
struktury moralnej życia, w którym została 

wychowana; słabością jest przywiązanie do mę
ża, do życia prostego, bez ukrytych w nim zawi
łych problemów moralnych. Winą Amelii jest 
miłość, sła'bością - szukanie kompromisu mię

·dzy uczuciem i moralnością, w której ją wycho
wano. Klęski wynikają z wzajemnego sumowa
nia się win i słabości w mrocznym, okrutnym 
„kłębowisku żmij", jakie szaleją w udręczonych 
ludzkich sercach. W rezultacie wszyscy prze
grywają, wszyscy giną - jeśli nie bezpośrednio 
przed oczami widzów, to w każdym razie w 
.smudze fabularnego dopełnienia akcji w wy
<dbraźni. 

Ale jest jeszcze trzecie dno tragicznej „po
dróży do kresu nocy": pierwiastek najgłębsze
go subiektywizmu twórczego. Romantycy czę
sto wytaczali proces własnym ojcom - i ojczy
mom. Slowacki podobnie jak Krasiński bunto
wał się przeciw ustabilizowanej , usztywnionej 
tradycji kompromisu i rozwagi. Bunt zaś był 

tym boleśniejszy, że łączył się z poczuciem włas
nej bezsilności wobec demonicznych sił życia. 

Horsztyński zachował się w zdefektowa
nym rękopisie bez tytułu. Decyzja Antoniego 
Małeckiego wysunęła na kartę tytułową postać 
starego konfederata. Było to zgodne ze sposo
bem odbioru dramatu w w. XIX. Odczytywano, 
utwór w kategoriach patriotycznych. Dzieje: 
sceniczne Horsztyńskiego rozpoczęły się w r. 
1879 niemal dokładnie w tym samym czasie w 
Krakowie (29 marca) i w Poznaniu (5 kwietnia) .. 
Dla celów teatralnych opracowywano różne wa
rianty zakończenia. W jednej z wersji Juliusza_ 
Miena Szczęsny przystępował do konfederacji 
targowickiej i ginął wskutek wybuchu prochów, 
w drugiej koncepcji finału tego samego autora 
Szczęsny padał ofiarą rozwścieczonego ludu. 
W dbu wersjach Miena ksiądz Prokop ratował 
Amelię i Michasia. Skomplikowanym pomysłem 
kończył dramat Aureli Urbański. Szczęsny 
chciał wysadzić zamek w powietrze, powstrzy
mywał go duch Horsztyńskiego, jednakże 
Szczęsny odprawiał Marynę, która chciała dzie
lić jego los i wysadzał wieżę. Tak grano Hor
sztyńskiego w r. 1881 we Lwowie. Niektóre re
konstrukcj e pozostały propozycją literacką, nie 
docierając na scenę. Alojzy Steiner w r. 1892 
wydrukował zakończenie, w którym pozostawiał 
Szczęsnego przy życiu. W r. 1898 Józef Iłowiec
ki przewidywał w zakończeniu walkę powstań
ców z wojskami rosyjskimi, które zdobywały 
zamek. Mechanizm zegara zapalał prochy, 
Szczęsny ginął z honorem, trzymając w ramio
nach Amelię. Wspólna śmierć Amelii i Szczęsne
go wydała się także zgodna z romantycznym 
stylem Janowi Augustowi Kisielewskiemu. . 

Horsztyński jako protagonista dramatu był: 
artystyczną konsekwencją idealizacji kultury 



staropolskiej, pojmowanej patrialchalnie i sie
lankowo przez niektórych romantyków (charak
terystyczny był współudział Wincentego Pola 
w tworzeniu tej legendy). Powieści historyczne 
Sienkiewicza utrwalały ów model wartości a je
go emocjonalnym zamknięciem mógłby być 

dwuwiersz z poematu Lechonia: 
Z łąk Horsztyńskiego kosiarze strudzeni 
Idą ze śpiewką radośnie a bitnie. 
Im dalej jednak odchodzimy od schema

tycznie wyidealizowanego spojrzenia na staro
polszczyznę z jej rokokowym zmierzchem, tym 
bardziej rozsadza współczesna wrażliwość szla
chetne posągi z jednej bryły. Nie jest i Hor
sztyński monumentem heroicznym, pod którym 
należało by składać wieńce. A gdy bez uprze
dzeń apriorycznych wczytamy się w tekst Sło
wackiego, znajdujemy w nim zaskakujące ana
lityczną odkrywczością niespodzianki. Horsztyń
ski wybiera zemstę i samobójstwo, skazuje Sa
lomeę na żebraczą dolę lub koszmarne upoko
rzenie. To nie sprawy ojczyzny górują nad wal
ką Horsztyńs,kiego z hetmanem, lecz prywatne 
animozje, zazdrość i pycha. Nie ma tu pojedyn
ku szlachetnych jak w tragediach Corneille'a. 
Jest raczej w kostiumie kontuszowej epoki mo
dernistyczny dFamat niemal w stylu Przyby
szewskiego czy Strindberga. 

Tragedi~ zyskuje na tej wielości perspek
tyw, na migot~miu ukrytych możliwości, które 
jak erynie czają się w załomach priestrzeni sce
nicznej, by wyskoczyć nagle, chwycić za gardło 
postaci dramatu i poprzez nie si~gnąć i widza. 
Widz w teatrze spoza bariery estetycznego bez
pieczeństwa patrzy na dionizyjskie widowisko. 
Jeśli przyszedł tylko po to, by oddać hołd tra
dycji, czuje się zaskoczony czarną, gęstą eks
presją dzieła. 

Nikt nikomu nie ufa zarówno w zamku 
Kossakowskich, jak w dworku Horsztyńskiego. 
Każdy śledzi partnera, każdy lęka się zdrady, 
lęka się niespodziewanego ciosu. Nie ma tu 
miejsca na sielankę, ani nawet na pełną rezyg
nacji stabilizację kompromisowych układów 
międzyludzkich. W każdym kącie czai się cier
pienie, z każdego kąta wygląda maska obłę.du. 
To nie tylko Horsztyński jest ślepy. ślepa Jest 
struktura wszelkiego bytu, ślepy jest świat 
ludzki i pozaludzki. Słowacki później w okre
sie mistycznym, odnajdzie zarówno ideę Bo
ga - jak i ideę rozwoju, ·ewolucji. W „Hor
sztyńskim" jednak jest tylko mroczna noc, bez 
gwiazd i nadziei. Ostatnim akordem mogłyby 
być słowa z drugiej pieśni Beniowskiego: 

Skończona wielka tragedia powagi 
I ciszy greckiej, reszta wiatru wyciem. 
Hamlet umierał w heroicznym napięciu 

spełnionego czynu ze słowami: Reszta jest mil
czeniem. Szczęsny zostaje san:, na pustej sce
nie, pyta: Co robić? Jest to pytanie tragicznie 
spóźnione. Milczenie ludzi i niesamowity śpiew 
wichru nad walącym się w gruzy życiem - oto 

wynik. 
Gdy jednak opadnie kurtyna, nie tylko 

cierpkie odrętwienie grozy pozostaje. Tajemni
cą tragedii od czasów Edypa i Antygony jest 
działanie katartyczne, oczyszczające. Na czym 
ono polega, właściwie nie wiemy. Tragedia, 
ukazując naszym oczom otchłań, użycza nam 
skrzydeł, żebyśmy mogli ponad nią się 
wznieść - lu'b żebyśmy się mogli od niej uwol
nić, odc'hodząc po wielkim wstrząsie ku spra
wom codziennego życia. 

(Przedruk z programu Teatru Klasycznego 
w Warszawie) 



Osoby: 

Ksawery Horsztyński 
Salomea . 
Szymon Kossakowski . 

Szczęsny . 

Amelia 
Ojc~ec Prokop 
Swiętosz 
Ks iński 
Karzeł 

Paź 

Sfor ka 
Małgorzata 

Maryna . 
Nieznajomy 
Wyrwik 
Skowicz 
Garnosz 
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W REPERTUARZE 

Teatr Polski 

Ernest Bryll 
JANOSIK 

czyli 
NA SZKLE MALOWANE 

J aroslaw Abramow 
KLIK-KLAK 

Michal Borzykowski 
ŚPIĄCA KRÓLEWNA 

Leonard Gershe 
MOTYLE SĄ WOLNE 

Sala Boiusława 
Zamek K11iążąt Pomorskich 

Stanisław Wyspiański 

WARSZAWIANKA 

w przygotowaniu 

Jerzy Szaniawski 
PAPIEROWY KOCHANEK 

Witold Gombrowicz 
ŚLUB 



ZIN AIDA 
ZAGNER 

Studia aktorskie odbyła w PWST w Krako
wie. Od 1970 roku pracowała w teatrach: im. 
S. Jaracza w Olsztynie i Teatrze Ludowym w 
Nowej Hucie. 

W dotychczasowym dorobku artystycznym 
ma szereg ciekawych i odpowiedzialnych ról, 
m. in.: Solange w „Pokojówkach" Geneta, za 
którą otrzymała nagrodę za debiut aktorski na 
Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Lady 
Makbet w „Makbecie" Szekspira, Helki w wido
wisku ,,A jak królem, a jak katem będziesz" wg 
powieści Nowaka. 

W Szczecinie zadebiutowała rolą Swojej w 
śpiewogrze E. Bryla „Janosik czyli na szkle 
malowane". Obecnie kreuje postać Salomei w 
„Horsztyńskim" J. Słowackiego. 



ALEKSANDER 
GIERCZAK 

Uko~zyl PWST• KraMwie w 1M8 roku„ 
Jeszcze w okresie tta4łów był laureatem •iefa 
nagród za kreacje aktonkie w kraju i za gra· 
nicą, m. in. otrzymał nagro4ę za prezentaeję 

monodramu na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Studenckich w Zagrzebiu. 

Pracował w teatrach: Wrocławia, Krakewa, 
Opola i Płocka. Na scenie szczecińskiej debiu
tował w roli Żandarma w spektaklu „Janosik 
czyli Na szkle malowane" E. Brylla. W insceni
zacji „Horsztyński" gra Szczęsnego Kossakow
skiego. 

Jako aktor najbardziej sobie ceni małe for
my widowiskowe, dające możliwość bliskiego 
kontaktu z odbiorcą. Taką formulę sztuki aktor
skiej realizuje w Teatrze „Krypta" na Zamku, 
który prowadzi od września ubiegłego roku. 

Poza aktorstwem interesuje się sztukami 
plastycznymi, z których najchętniej uprawia 
rzdbę. 



KAZIMIERZ 
MOTYLEWSKI 

Absolwent PWST w Krakowie, debiutował 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

Spośród granych ról z repertuaru klasycz
nego wspomina m. iR.: tytułowe role w „Ham
lecie" Szekspira i „Kordianie" Słowackiego, 

Konrada w „Wyzwoleniu" Wyspiańskiego, Cza
rowica w „Róży" Żeromskiego i Kirkora w 
„Balladynie" Słowackiego, głośnej inscenizacji 
tej sztuki, dokonanej przez Bohdana Hussakow
skiego. 

W sztukach współczesnych grał m. in.: Ni
bka w „Małym dworku" Witkacego, Jana w 
„Pierwszym dniu wolności" Kruczkowskiego, 
Roberta w „Rodeo" Ścibora-Rylskiego. 

W czasie aktorskiej wędrówki po scenach 
polskich w Wałbrzychu i Gorzowie został wy
różniony jako najpopularniejszy aktor w ple
biscytach publiczności. 

Poza pracą w teatrach zawodowych dzia
łał Kazimierz Motylewski w teatralnym ruchu 
amatorskim - prowadził teatr wojskowy. 
Owocem tej działalności był szereg udanych wi-· 
dowisk i... medal Za Zasługi dla Obronności 

Kraju ·nadany przez Ministra Obrony N arodo
wej. 

W teatrach szczecińskich zadebiutował ro
lą Fifi w „Okapi" Grochowiaka. Obecnie gra 
Szczęsnego Kossakowskiego w „Horsztyńskim'• 

Słowackiego. . 
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