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„Fanta zy" Słowackiego 

„Fantazy'' Słowackiego zajmuje miejsce osobliwe nie 
tylko w twórczości wielkiego poety romantycznego, ale 
i w dziejach caszego romanlyzmu wogóle. Rzeczą ucz -
nych jest rozprawianie, skąd się wzięło to ar ydzi Io i ja
kie wpływy si ę w nim uwidoczniają. Czytelnik, a z właszcza 
widt: tego dramatu zawsze się znajdzie pod urokiem nie
pospolite)!o dzieła, w którym najczystsza poezja romanty zna 
i nieprawdopodobna wir tuozer ia wersyfik acy jna walczą 

o lepsze z niecodziennym po zuciem rzeczywistości. 

„Fantazy" jest dość baj eczną his torią o zamierzonym 
porwaniu brabinv Idalii, zamiast którei przez nieporozu
mienie gwałtowi ulega napo tkana rzypadkowo przez Kałmuka 

pani Omfalia Rzecznicka. Dru ~i tvtuł t ego dramatu „ owa 
Dejanira" pochodzi od mitologicznei history jki o porwaniu 
7.ony Herkulesa, Deianirv. przez Centa ura Nessussa, ół 
konia - pół człowieka. Pomimo tych romantyczno - mito
lolficznych f1ljacyj „Fantazy" jest na jbardziej realistycznym 
dziełem Słowackiel!o, nietylk w szcz egółach i nakreś l e niu 
postaci, ale także w zobrazowa ni u środowisk a i ol!reśleniu 
momentu bistor c nelfo. Jest to hwila, kiedy szlachta pol
ska na Podolu i. krainie na skutek kryzysu ekonomicznego 
na przełomie la t trzydziestych i czterdziestych dziewiętna
stego wieku poczyna tra ić grunt pod n gami: jest to mo
ment zahamowania odpływu pszenicv na skutek konkurencji 
arJ!entyńskiej i początek upadk u Odessy jako portu zbożo
wego. Oczywiście hrabiostwo Respektowie dalecy są od 
uświadomienia sobie przyczyn ruiny i h gosp&darki mająt · 
kowej i jak widzimy chwytają się śr dków bardzo prymi
tywnych i mało szlachetnych dla poprawienia sobie sytua ji. 
Jedynym wyjściem dla nieb jest wydanie córki za bogatego 
właściciela ziemskiego i spisanie intercyzy ślubnej , na mocy 
której Fantazy spłaci długi przyszłego teścia i zwolni jego 
poddanych, jego „dusze", od grożącej im deportacji i sprze
daży. Jest to jeszcze epoka, kiedy pracowników rolnych 
sprzedawało się i zakładało w skarbie państwa - i chęc oca
lenia biednych ludzi jest tym motywem, który zmusza Dianę 
mimo wszystko do zgody na oddanie swej ręki Fantazemu. 
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Jak wiadomo Fantazy i Idalia wzorowani są na żywych 
postaciach Zy~munta Krasińskiego i pani Joanny Bobrowej, 
W porównaniu tym nie należy iść za daleko, niewątpliwie 
niektóre cechy Fantazego są zaczerpnięte z autoportretu, 
w Jd )ji zaś nieraz spostrze~amy rysy innej kochanki Kra
sińskie~o, Delfiny Potockiej. Może być, że my lał Słowacki 
także i o innych wielkich paniach z dworów ukraińskiej 
maitnaterii, które w salonach Europy czyoiły spustoszenia 
erc i gnane wichrem cią~łe~o niepokoju, przenosiły' się 

z miej ca na miejsce, ze stolicy do tolicy. 

W twórczości wielkich pisarzy fe postacie są n<ij
żywsze, które portretowane są z kilku znajomych autorowi 
osób; a przecież wszystkie postacie wystęouiące w arcy
dziele Słowackiel!o są jaknajbardziej plastyczne. i żywe. Po
czynając d hrabiów Respektów, a kończąc na służhie, 
wszystko jest u SłowackieJZu tutaj prawdziwe, dyszy i cierpi 
prawdziwie po ludzku, śmieje się i szydzi w sposób zu
pełnie prawdopodobny - a prawdziwość ta tak dalece jest 
posunięta, że nawet nie razi nas język tak wyrafinowany 
i subtelny, tak poetycki i przeładowany porównaniami 
i zwrotami literackimi, jakim mówią między sobą wszystkie 
te rzeczywiste osoby. 

Realizm Słowackiego - do którego \\cale był skłonny, 
wbrew temu co się o nim myśli - po próbach „Zlotej 
Czaszki" i „Peregrynacji", święci w tym dramacie prawdzi
we tryumfy. Stworzenie atmosfery dworu Respektów tak 
wiernie przypomina;ącej aspekty szlacheckie z Ukrainy 
znane nam ~ historii literatury dzie}Viętnastego wieku - tak 
bardzo przemawiające do naszego poczucia rzeczywistości -
jest może największ)m osiągnięciem le5to dramatu. Świat 
pogrzebany na wieki powstaje tutaj malowany w jaskra
wych, ale nie przesadnych barwach - prawie taki sam 
jaki dotrwał do rewolucji rosyjskiej i jaki znany był lilera
tom jeszcze dzisiejszego pokolenia. 

W czerpaniu wzorów pomagała Słowackiemu dokładna 
znajomość tego środowiska na emigracji, wspomnienia rze
czy widzianych i słyszanych w Krzemieńcu, wreszcie za
pewne i opowiadania rodziny i przyjaciół. Zetknięcie i przy-
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jaźń z Krasińskim i panią Bobrową, lekka ironia z iaką 
traktował tych swoich znajomych - odbiły się też wyraźnie 

w je~o dramacie. 

Romantyzm swoich bohaterów Słowacki połraklowal 
ironicznie, daje on chwilami upust swojemu szyderslv. u, ale 
też chwilami jak gdyby pociąi.lnięty wymową si worzon)·ch 
przez siebie ludzi. porwany ich poetycką interpretacja ży

cia - zapomina o swojej ironii i uniesiony natchnieniem 
poczyna traktować swoje osoby na serio. Zwłaszcza odnosi 
się to do Idalii; Słowacki - wspominając swą miłość do 
pani Bobrowej, nie potrafi być dla niei tak bezlitosny iok 
dla Fantazego i chwilami pod szychem jej r mant cznycb 
uczuć, odsiania serce prawdziwej i nieszc1ęśliwei kobielv. 
W tych momentach , komedia" Słowackiego zamienia się 
w dramat. W mieszaninie elementów komediowych, dra
malycwych i lirycznych zawiera się cały czar tego utworu, 
któremu u]e~amy bez zastrzeżeń . 

Cały ten teatr kukiełkowy byłby jednak monotonny 
j trochę sztuczny, nużył by nas jednostajnością efektów 
i z ~óry przewidzianych perypetyj, gdyby geniusz S!owac
lde!!o nie natchoął go do stworzenia zupełnie osobliwej 
postaci. Tą postacią jest oczywiście major . W naszej lite
raturze ro:nantycznt>j nie spotykamy drugiej podobnej do ma
jo a osoby. Uczuciowość SłowackieAto, jego zdolność portre
towania, wreszcie szukanie jakiejś „prawdy" i chęć prze
ciw tawienia jej całej galerii lalek - złożyły się na po1,1,sla
nie le~o cz.łowieka tak -osobliwego, a jednocL-e 'nie tak rze
czywiste~o i z takim doskonałym umiarem artystycznym 
przeciwslawionego światowi Respektów i Rzeczmckicb. 

Maior mówi o sobie: 

Ja czerkieski plennik 

Porwany kiedyś dzieciątkiem z aułu, 

Taj zmoskalony Grek, łotr i moszennik 

(Odpusty meni Bob)... byłby jenerał 

Już tak jak drudzy, by nie Murawiowy 

Z któremi ja był człowiek i liberał 

Dopóki żyli . , • 
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Ale ideje u miło waru a ludzko· ci, ideje dekabrystów, Mu
rawiowa-Apostoła, Pestela, Ri mina, k1órycb v.ymienia Sło
wacki, przemienily tego dość tchórzliweito „łotra i moszen
nika" w szlachetną postac oddającą swe życie dla szczę c1a 
ukochanych ludzi. 

Pomysł rzeciwstawienia prawdziwej, bolesnej i mimo 
wszystkie motywacje, wydającej się nam nieco bezcelową 
śmierci majora - fałszywemu niedoszłemu 1amobójstwu 
Fantazego i Idalii na cmentarzu ukraińskim, jest niewąt
pliwie jednym z najgłębszych pomysłów artystycznych Sło
wackiego. Więcej, jest to jedna z najbardziej ludzkich kon
cepcyj tego poety. W ocenie przeprowadzonej przez nieito 
szala majora przeważa wielokrotnie szale Fantazego i jego 
pięknej, ale bezużytecznej artysty czn ości. 

Arcydzieł Słowackiego przemawia dzisiaj do nas no
wemi tonami, w nastro jach swoich i decyz jach poetyckich 
odpowiada właśnie temu co myśli i czuje dzisiejsze poko
lenie, dlatego też może żaden z innych utworów Słowac
kiego nie wydaje się nam dzisia j tak aktualny i przez swoją 
aklualność genialny. Im więcej jest w dziele arlyst) cznym 
w półbrzmień z przyszłymi pokoleniami tern dłuższy staje 
się jego żywot, tern trwa lsza wieczna młodość jego poezji. 

Wydaje się nam, że „Fantazy" Słowackiego pała pec
jalnie trwałymi rumieńcami wieczne~o życia i że dla na , 
widzów z roku 1948, jest najbezspornieiszem polwierdzen iem 
genj L szu naszego wielkiego romantyka. 

Jarosław lwaszkiewicz 
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