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)UUUSZ SŁOWACKI 

t. 

OBJ A Śl'-JIENIA DO TEKSTU 

AKT 1. S c e n a I. 

Hamadriady, Lcwkonty. P::;yl/e, Hamadriady-według wie
rzeń starożytnych Greków nimfy, żyjące w drzewach, rodzące 
się i umierające wraz z niemi. Laokoo11 - kapłan trojański, 
który sprzeciwiał się, przeczuwając pods ęp, wprowadzeniu do 
Troi drewnianego k onia. Zginął wraz z synami w uściskach 
wężów pr.tez pomstę Apolla. S tarożytny posąg marmurowy, 
przedstawiający tę śmierć, znajduje si obecnie w Watykanie. 
Psylle lud bajeczny, nający moce czarnoksięskie. Pobyt Sło
wackiego w Zofjówce w r. 1827, w Minkowcach hr. Marchoc
kiego w r. 1828, gdzie w sposób komiczny uderzyło go zami
łowanie 5zlachty do posągów starożytnych, d l cały szereg 
reminiscen :yj w jego zluce. 
Jako Driady albo A mazonki. Driady - · nimfy leśne. , lnw
zonki - wojownicze plemię k obiet, zamieszkujące wybrzeża 
Morza c~arnego, odznaczały się nie lwykłą dzieln ś i , celo
wały w ciskaniu o "Zczepem i strzelaniu z łuku 

Scena IV. 
,,Obok pary chłopiąt, plotących k oszyki jak w Tassie". 

Torquato T1:i.~.~o - poeta włoski (1544 - 1595) autor poematu 
p. t. „Jerozolima Wyzwolona''. 
;,I pieśń Padury śpiewa'· - Tymko Pad1Lra poe ta kraiński 
z epoki romantyzmu . 

... 
Scen a VI. 
Ba.~zkiry - plemię mongolskie, zamieszkują ce gub. orenlmr
ską i permską. 

Scena VII. 
sybirskie Eole; l fo l (Ajolos) był królem ba 'niowej wyspy Eolji. 
Dzeus oddał mu władzę nad wszystkiemi iatrami, 
kazna.cze; - (z ros.) kasjer, urzędnik skarbu, 
kokosznik- - czepiec, noszony przez k obiety wiejskie 
w Rosji. 

scen a vm. 
Adonis - kochanek Afrodyty, piękny młodzieniec. 
„Z byronowego krz.yża" - Jerzy Byron tczyt. BajronJ poeta 
angielski ( 1788 - 1824) St1r1czo Pansa.-postać z ,,Don Kichota) 
Cerwatesa. 



„O! Kassandrn przedkonlraklowa''. Fantazy parodjuje tu 
rolę Rzecznickiego, który źlE wróży o konkurach, przyrówny
wając go do wieszczki trojańskiej, „et undrorrn.~ .'4l'l'ibit" -
i androny pisze. 

S c ena XIII. 
,,Ta filiżanka grotesque" filiżanka z ozdobami, ornamen-
tacją. , 
ponik - strumień; Hp,eriu - nimfa, rulada - pasaż . 
,.Rodzaj Pani Sine/'', -- autorka sławnej książki O Niemcze h, 
zwiastunka romantyzmu we Francji. 
„Być Danaidy beczką, w której leją wszystkie serc swo
ich . . .. niedokwasy" .. 
Kara ó ek króla, Danaosa polegała na nalewaniu wody 
w beczki bez dna . 
„Haro!' ' tu laj o „dość"; w sadownic twie fra n cuskim okrzy
k iem tym wzywano pomocy s,ądu. 
burmt.~ - szerokie okrycie orjentalne, 
amiant -- tk anina, używana przez starożytnych do owijania 
zmarłych , og iolrwała. . 
Amf iryta - bogini morza, przebywajilca w głębi oceanu. 
„Jaka dziwna, jaka perła kałakucka" - perła mdyjska z Kal
kuty. Słowacki stale używał tej formy . 
Eridy mjon - p terz, kochanek bogini księżyca, Selene. 
Xerez - gatunek wina hiszpań skiego, 
ka zna (ro .) k asa skarbowa. 

AKT I . S c e n a IL 
Hun111iel Jan, popularny niemiecki pianista. 

Sc e n a III. 
Kameny - boginki wodne, użyczają ce poelom natchnienia. 
Poeta utożsamiał je Muzami. 
„ni:e spadniesz z księżyca na Ariostow ym koniu". Mowa tu 
o koniu skrzydlatym Hipogryfie, z poematu o Orlandzie Sza
lon ym Aryo tą . Ludwik Aryosta poeta włoski (1474-1533 r) 
l ' iszc:zyk - - p gardliwa nazw a, znaczy tyleż , co picsarek , 
ponim 1j u - (ros.) pojmuję 
pat l'iu - (pła c .) „ojczy zna" . 

AKT lll. S c e n a J. 
Manfred - bora ter poematu Byrona. 
„Takie zdarzenia mieli Temistok/e'·. Temislokles, Ateńczyk, 
wsławiony w bitwie przeciw Persom pod Salaminą. Odzna zał 
się naturą porywczą, wielkim temperamentem i ambicją. 

F A N T A z y 

Czas pisonio Fantazego (1841 /42) przypada w momencie 
przełomowym życia poety. Słowacki przezwycięża w sobie całą 
zewnętrzriość romantyzmu zarówno życiową pozę romantycznego 
młodzieńca, jak i literacką pozę lubowania się w niezwykłościach 
i zawiłościach formy. Prostoto staje się nowym ideałem piękno. 
To co jest tok charakterystyczne dla ówczesnego życia -
sztuczność i egzol,tacjo, zamiłowanie do estetyzowania w życiu 
powszednim, do stylizowania sytuacji życiowych no wzór litera
tury przy równoczesnej obojętności dla spraw istotnych życia -
staje się Słowackiemu coraz bardziej wstrętne, coraz bardziej 
wstrętne staje się życie towarzyskie, w którym sam tak niedawno 
brał udział, ów świat glansowanych rękawiczek, solony dam ro
mantycznych zbieraiących w sztambuchach hołdy poetów niby 
kolekcje motyli; owi dostojni ponowie biadający nad „nieszczęsną 
Ojczyzną" i obwożący po Karlsbadach, Rzymach i Poryżoch 
swoją patriotyczną melancholię za p;eniądze krwawo zapraco
wane prze7 chłopów w ich wioskach gdzieś na dalekim Wolyniu 
czy Podolu. Ta warstwo, która utożsamia siebie samą z narodem 
ubiera się w blaski martyrologii polskiej jak w kostium; w romon
tyźmie storo się znaleźć dla siebie jeszcze jedno usprawiedli
wienie dla swego elitaryzmu, swego prawa wyłączności do kul
tury, piękno, estetyki„. 

S'roiadomość historyc:znych prarv rozroo;u pozwo~a Sło
wackiemu widzie6i n·euchronny koniec tej warstwy, pozwala mu 
także dostrzec nowo dźwigającą się z nizin siłę społeczną, masy 
ludowe. W ,,Foniozym'' rozprawia się Słowacki zarówno z wy
naturzeniami romantyzmu, jak i z wstecznictwem, obłudą i zgni
lizną moralną szlachetcLyzny. „Fantazy" - to wspaniały pamflet 
no współczesność społeczną. Bohaterowie tego utworu to ludzie 
współcześni Słowackiemu jego znajomi, spotykani w salonach pa
ryskich czy wśród rzymskich ruin. Ale nie w tym sens i wartość 
utworu, że w Italii sportretował poeta Joannę Bobrową, a w Fan
tazym Zygmunta Krasińskiego, swego niedawnego przyjaciela. 
Istoto konfliktu nie leży w węzłach uczuć łączących tych troje 
ludzi. Istota konfliktu ma swoje tło polityczne. Krasiński, z któ
rym Słowacki zawarł poetycką przyjaźń w sferze fantazji, w ży
ciu realnym był przedstawicielem i ideowym 1Jodzem tej właśnie 
potępionej przez Słowackiego warstwy szlacheckiej. W utworach 
poetyckich i broszurach dawał Krasiński wyraz swoim wstecz-



JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
5 aktów (6 obrazów) 

O S O B Y: 

Hrabio Respekt, były marszałek powiatowy . 

Hrabina Respektowa 

Dion na 

Stella 

Hrabio Fantazy Dafnicki 

Rzecznicki, marszałek pow., jego przyjaciel 

Hrabina Idalio 

Ksiądz Loga . 

Wołdemor Howryłowicz, major rosyjski 

Jon, zesłaniec 

Kajetan, kamerdyner Respektów 

Helenka, pokojowa Idalii 

Kałmuk, sługo majora 

Lokaje - Chór żeńców 

Władysław Hermanowicz 

Wanda Stonisławska-Lothe 

J Ewa Drozdow!>ko 

I Kira Pepłow~ka 

Anno Rumlowa 

Stanisław Malatyński 

Ambro ży Klimczok 

f Teresa fv\orecka 

) Barbara Nowakowska 

fv\ieczysław Nawrocki 

Dobiesław Damięcki 

Jerzy Śliwa 

Jerzy Sopoćko 

Krystyna Wojtycka 

* 

Rzecz dzieje się około roku 1841, w czterech pierwszych obrazach w majętnościach 
hr. Respektów, w dwóch ostatnich - w posiadłościach hr. Idalii . 

fv\uzykę do piosenki w obrazie Ili skomponował Wł ad y sł o w W a Ie n ty n o w i cz 

Inscenizacja, reiyseria i gościnny 'występ aktorski: D O B I E S l A W D A M I Ę C K I 

Asyst. reżysera : J erzy ,~liroa . Dekoracje i kostiumy: 1' eliks Kru.~.~ow.~ki. ~i er. Literacki: J\Jalroi11a Szczepkowska. I nsoicjent: Bo~uslwo 
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Bronisław Ciba. Peruki i fryzury: l.Vlćidy.~laro Oleiniczak. Praco wni a krawiecko: H'litdyslawa Pumiunumska, Jakub S mug. Prac·iwnia 
malarsko: A ntoni Prus~. Pracownio stolarsko: Wladyslam Ml:ljchrzak·. Pracownia tapicerska : Stw1i.~lmv 1-Vlodkomski. 



nym przekonaniom, potępiał ruchy rewolucyjne, chciał nawracać 
do przeszłości, wskrzeszać strupieszały ustrój feodalny. Jego 
przekonaniu o historycznej misji szlachetczyzny - przeciwstawiał 
Słowacki wiarę w lud. „Polski lud to ojciec twój'' - powie prze
ciwnikowi w odpowiedzi na „Psalmy Przyszłości", a w „Fantazym" 
ukaże mu marność i nicość warstwy szlacheckiej. ukaże mu 
czczość i pustkę pięknego frazesu zbudowanego nad wewnętrzną 
nicością, wyszydzi mglistość i nierealność fałszywej poetyckości. 

Idalia - to właśnie dziwny wytwór tej poetyckiej kultury ro
mantyczriej, kul1u egzaltacji uczuciowej: Joanna Bobrowa czy 
Delfina Potocka, czy Pani Kalergis ... ofiary wymagań swojej war
stwy wydane lub sprzedane zamąż bez miłości, dobytą przez 
majątek niezależność rozdrabniają na romantyczne przygody. 
Muzy i natchnienie poetów i artystów swojej epoki same za le
niwe i zamoło umiejące, aby być twórcze, o nic nie walczą i ni
czemu nie służą. Nie wiedzą nic o emancypacji kobiet i nie 
walczą o nie, niezdolne do solidarności z innymi. Nie mają nic 
wspólnego z kobietami typu pani Sand - twórc:zej. aktywnej 
świadomie walczącej z przesądami, świadomie zdobywającej 
prawa dla kobiet - chociaż ta sama wydała ją epoka. Roman
tyczne damy, które reprezentuje Idalia nie mają w sobie nic re
wolucyjnego. Są protestem przeciw obyczajowi i prawu pomimo
woli, przez samą dziwaczność swojej egzystencji. Fantazy i Idalia 
to dziwaczrie narośle na kulturze romantycznej owych czasów, 
to zwyrodniały wykwit szlacheckiego elitaryzmu i odsunięcia się 
od realiów życia. 

Rodzina hrabiów Respektów reprezentuje normalne oblicze 
tej kla;;y - duma, godność i dostojeństwo pokrywające upadlające 
targi o córkę, parodia dawnych cnót pomieszana z wpływami 
modnych romansów. W O\iobie Respekta przedstawia Słowacki 
do jakiego stopnia zwyrodnienia dochodzi arystokracja, w której 
rolę dziejową wierzy Krasiński. Ów Respekt, marny poto
mek dawnych hetmanów i senatorów z jakąż zjadliwością 
maluje Słowacki jego małość, patriotyczne zakłamanie i chci
wośc. A jego żona - śmieszna spadkobierczyni dawnych 
matron, wychowana na sentymentalnych romansach i układająca 
formy życia według tychże romansów nie jest zdclna ani odczuć 
ani zrozumieć orawdziwe uczucie, żyjąca w pętach konwenansów 
towarzyskich, poza którymi zresztą sama nie widzi żyda. 

C i ludzie, cala ich warstwa pasożytują na masach ludowych, 
żyją z ich pracy nic o nich nie wiedząc. Dla Respektowej są 
chłopi dekoracją romantyczną potrzebną do uzupełnienia kraj
obrazu dla jej córki Dianny, to teren do wyżycia się uczuciowego 

Scen a II. 
Latona - matka Apollina. 
Kfo.mor - (łac.) krzyk 
memento - (łac.) wspomnienie. 

Scen a IV 
„Dafne zmieniała się zazwyczaj w laury". Nimfa Dafne, chcąc 
skryć się przed ścigającym ią Apollinem, zmieniła się w laur. 
„Wy jesteście giaury", t. zn. jesteście wierni pierwszej wiel
kiej miłości; 

Scena VIII. 
„Noce 'zecherezady '', Szecherezada jest postac i ą z bajek Ty
siąca i jednej n ocy. 
„Wszystko zamieniać, jak pendzel Albana". Francesco Albani, 
malarz włosk i (1578-1660), wielbiony przez sentymentalistów, 
gdyż malował idylle . 
. ,Znikną(:. „ z Centaurem fok . jak V ejanira''. Dejanirę, żonę 
Her k iesa, usiłował porwać Centaur" essus; raniony śmiertelnie 
celną strzalą eraklesa, poradził Dejanirze, by umoczyła w jego 
krwi tkaninę i zachowała ją: w ten sposób po"'iądzie moc przy
wracania miłości . - Radę tę podyktowała jednak nie życzli
wość Centaura , lecz zemsla, Gdy Dejanira, podejrtewając 
Heraklesa o sprzeniewierzenie się dała mu koszulG umaczaną 
w e krw i Centaura, wżarła się ona w jego ciało, paląc 
żywym ogniem; Herakles w mękach skonał 
„z małżonką w ręku, jako Hesperycla z jabłkiem". Bogini 
Gaja p odaro ała Herze złote jabłka w dzień JeJ zaślubin 
z Dzeu sem. Rosłoy one na złotej j abłoni na zachodnim krańcu 
ziemi , s trzeżone przez trzy sios lry H esperydy. Po te jabłka 
czynił wyprawę Herakles. Słowacki, paro jując tu mit o Deja
nirze, sparodj ował i tryumf Heraklesa. 

A KT IV. S c e n a II. 
„Rogaty miesiąc Diany". Dia111w, u staroż ytnych Grek ów bogini 
kwitnącej przy rody, gajów i zwierząt, oddawała się namię tnie 
p olowaniu , ieżdziła też w srebrzystym rydwanie co noc jak o 
bogini księżyc a. 

Scen a IV . 
perypecia - perype tja , zwrot w zawikłaniu dramatu. 
.. Num ida j a ki.ś". Numidja, kraj w północnej Afryce. Miesz
kańcy jeJ słynęli w staro :l.ytności jako niezrównani łucznicy . 
, ,Gdzieś zrobisz verte-caput", t.zn. uwiedziesz, porw iesz, dosło
wni : zaw rócisz głowę. 



Scen a V. 
. .Spleciony kształtem saturnowych węży". Kronos, bóg czasu, 
tr.zy1;Il~ł .w ręku ~ęża, gryząceĘ~ się w ogon, ten zamknięty 
p1ersc1en symbohzował wiecznosc. 
Scena VI. 
„Smierć ma tebańską stolicę stubramną". Znaczy to, iż tyle 
dróg wiedzie do śmierci ile bram w Teba h . Teby (w Egipcie) 
miały sto bram. · 
„I Plutonowych dosięgnę biegunów". - Pluton, władca pod
ziemi, gdzie przebywały dusze po śmierci. 
S c en a VIII. 
,,murzyna O lellowego" - murzyna z trag dji Szekspira p.t. O ello. 
Scena X. 
lril lterskotkn - wykarmiona w romansach Walter Sco1t'a. 
Sc e na XV. 
dulief -kaftanik jedwabny, watowany z francuskiego „ ouillette''. 
Sc e na XVI. 
horor - (łac .) okropność. 

AKT V. Scena I. 
„Oto są Idy marcowe Cezara". Idu.~ u tarożytnych oznaczał 
13-ty, w niektórych miesiącach 15 dzień. w·edług przepowiedni 
ten zień m i ł być fatalnym dla Cezara. 
,_.któru ;ak Eolid harfa" . Eo/idy . Córki Eola, króla wiatrów. 
aerolit - meteoryt. 
Scena IV. 
potiahnut ' - (ukr.) pociągnąć. 
prysudnych dni - sądnych. 
szatula - szkatuła. 
plennik - jeniec. 
auł - tak nazywają się w ioski n a Kaukazie. 
moszennik - oszust. 
„Już, tak jak drudzy, by nie Murawjewy". S ,rg;u.~z i leksu
nder Mura;ero, spiskowcy 10syjscy, dekabryści. . postoł- przy
domek jednego z rodu Murawjewów. Arakl'zejero, zaufany 
Aleksandra I. wcielenie tyrańskiego, moskiewsk iego biurokra
tyzmu. Wspomniał, bywało, sobie Bestużewa. Wymieniony tu 
Bestużew, podobnie jak Rumin i Pestel, byli dekabrys tami. 
Lenta - f rs.) wstęga. 
pokincieś - (rs) padnijcie. 
bankocetla - przekaz bankowy. 
'tup1:1; pracz - (rs.) idź precz. 

w sentymentalnym wielkopańskim współczuciem nie mającym nic 
wspólnego z istotną troską o dole ludu. . . . , . 

Słowacki zacięty przeciwnik Watykanu 1 polityki Kosc1~ła, 
- w postaci księdza Logi wprowadza duchowego poplecznika 
arystokracji, który pod pozorami dobroduszności i pat,riotycznej 
egzaltacji ukrywa czołobitny stosunek do klasy Respektow 1 Dol
nick ich. 

Temu światu przeciwstawia Słowacki świat szczerości, prostoty 
i prawdziwego bohaterstwa - to Jan zesłaniec za to, że „wal
czył na czele chłopów" i major, stary liberał - dekabrysta co 
„przed carem stchórzył". Przepaść jaka zieje m.iędzy tym! dwoma 
świa:ami, to przepaść nierówności społeczne1. Zesłanie Ja~a, 
jego zasługi patriotyczne nic nie znaczą w oczac~ ~espektow 
- nierówności pochodzenia nic nie zatrze ... chyba pieniądze. 

Współcześni nie znali „Fantazego", który nie był wystawiony 
oni nie ukazał się drukiem za życia autora. Następne pokole
nia znały go nie czując trahości jego ostrych strzał uwiedzio~e 
poetycznością, oczarowane dowcipem. Nie"".'łaściwa int~rprctac!a 
utworu prowadziła do idealizowania postaci, do przy1mowan10 
na serio martyrologicznych nastrojów w domu Respektów, do trak
towania dramatu jako sprawy jednostkowej, rodzinnej, do wreszcie 
p1 ywatnych rozrachunków Słowa~kiego z . ~r~sińskim,, na tl_e 
rywalizacji o miłość pani Bobrowe1. Czas 1uz 1est dz1s odsłonić 
właściwy, społeczny sens tej komedii, wydobyć ostrz~ satyry spo
łecznej skierowanej w pałace Fantazych i Respektow, ukazać 
Słowackiego jako poetę st?jącego na . gr~ncie postępowego pro· 
gromu pol itycznego, zda1ącego .~obie fł:1stl0 sprmvq z .~en.w 
przemian dzi<:'jąc-.!-jc/1 8i<: 10 je~o <:' /JOC<:'. 

Ma/mina Szczepkowska 

JULIUSZ SŁOWACKI 

(Jrodzony 4 września 1809 roku w Krzemie~cu na W~łyniu~ 
syn Euzebiusza Słowackiego, poeły i profesora literatury p1ękne1 
w liceum Krzemienieckim, a później na Uniwersytecie Wileiiskim 
- jest Slowacki dzieckiem mł_odej tworzącej . s.ię włas~ie inteli: 
genqi polskiej, która za.traca1ąc coraz bardz1e1 wsz.elk1e zw1ąz.k1 
z szlachetczyzną posiadaczy' ziemsk1ch zwrac~ła się k~yty.c,z~1e 
ku tradycjom sarmackim. Ta zdolność krytyki pozwoli poznre1 
Słowackiemu wialłcimie ocenić zarówno przeszłość narodu jak 



i własne pokolenie, poz woli mu zdobyć ~ię no wlosną śmiałą 
myśl polityczną, pozwoli mu słać się świadomym poetą rewolu
cjonistą, budującym przyszłe losy narodu na wy zwoleniu ludu, 
no idei sprawiedliwcści społecznej. A le jeśli rewolucyjno myśl 
Słowackiego wypo wiada się nieraz w obsłonkach mistycyzmu czy 
poetyckiej egzCJltacji - to jest to wynikiem mody literackiej 
romanty2 mu, a nie braku realnego na ś w iot spojrzenia. 

Wychowywany przez rr atkę przeczuloną i egzaltowaną, która 
rozbudziła w dziecku zorów110 zbytnią wrażliwość jak i prze
sadną ambicję - obcy w ota czającym go świecie wcześnie uległ 
czarowi książek i pierwsza 1ego młodociana twó rczosć wiodła 
go po przez literaturę ku życiu. Ale przyszły zdarzenia, klóre 
krwawo zatargały sercem i wyobraź n ią młodzi e ń ca. 

Powstanie listopadowe 1831 roku, któ r ego wyb uch ogląda ł 
w Warszawie, związało poezję Słowackiego z nurtem zdarzeń. 
W Kordianie pisanym już na obczyźnie, podda Słowacki surowej, 
ale jakże słusznej ocenie pr zyczyny upa dku pow słonia, osądzi 
ludzi i zdarzenia, napisze w yrok potęp ienia warstwi e szlacheckiej 
nodaremnie upierającej s ię przy swe1 fikcyjnie ju ż przodującej 
roli w narodzie. 

I odtąd poprzez wszyslkie lata w pełn i o n e tw ór czością po
ety cką f· ędzie się z. mogoł Si o acki z rea kcy jny m duchem swego 
narodu, Lędzie walczył z wstecznictwem, kle r yka liz mem z upiorem 
szłochetczyzn y zarówno współcześn ie ponosz ą cy m i s ię no emi
gracji, gdzie upływa życie Poety, jak i w przes złości Pol ski, gdzie 
z pod blichtru złoconych karabel i barwnych kontuszy będzie 
wywl ekał nieubłaganie obłudę i pychę, samol ubstwo i niespra
wiedliwość. 

Ta właśnfe jego posła wo sprawia w dużej mierze, że nie 
zyskała sobie poezjo Sło wackiego uznania za życia poety, a i po 
jego śmierci długo stros z.yła bogo bo jnych w ydawców i w stecznych 
historyków literatury pło m iennym słowem »lud« , które raz po 
raz wybuchało z jego w ierszy, czy ostrymi pociska mi qn iewu 
i ironii, godzącymi w Woły~ on To też niewielu p zy joc iół towa
rzyszy poecie w o5t ał n i ej godzinie jego ż yc ia, w dn iu 3 kwi etnia 
1849 r. i nieliczna ga rstka odprowa dz iła no pa rysk i cmentarz 
Montmart~e trumnę lego, który pow iedzia ł o so bie »p rzyszłość 
moja i moje będzie za grobe~ zwyc ięstw o!«. Zwyc ięstwo idei 
rewolucyjnej w Pol sce Ludowe j jest rzeczy ..., iś ie zwyc i ęstwem 
wielkiego Poety, który śm iałością myśli politycz ne1 wv p rzedzoł 
własną epokę i chociaż sto lot minęło od jego śmierci przema
wia wciąż do nas ż~wv wprawdzie i pięknie swo jei poezji. 

M. Szczcplwwslw. 
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