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JASTRUN

urodził się w Krzemieńcu, na Wołyniu,
1809 roku.
Ojciec poety, Euzebiusz, szlachcic wołyński, był profesorem
w Liceum Krzemienieckim. Matka - Salomea Januszewska, była
córką zarządcy dóbr krzemienieckich. W roku 1811 Euzebiusz Sło
wacki otrzymał katedrę profesora literatury polskiej w Wilnie, dokąd przeniósł się wraz z rodziną. Euzebiusz Słowacki, profesor literatury i retoryki, próbował również sił swoich w poezji, przekładał
poetów obcych i sam pisał dramaty. Matka Juliusza była wykształ
cona, rozmiłowana w literaturze i sentymentalna w guście swej
epoki.
W r. 1814 umiera Euzebiusz Słowacki. Wdowa z małym jedynakiem wraca do Krzemieńca. Tutaj wychowuje się Juliusz w otoczeniu wrażliwym i rnbtelnym, w atmosferze cieplarnianej. Jedynie dziadkowie przyszłego poety reprezentują w tym otoczeniu
staroszlachecki obyczaj i prostotę.
Wspomnienia z Krzemieńca będą towarzyszyły poecie do końca,
jak Mickiewiczowi wspomnienia z lat dziedziństwa „sielskiego
i anielskiego". Ale już w dziewiątym roku życia opuszcza Słowacki
Krzemieniec z mae(ą, która wyszedłszy powtórnie za mąż za
doktora Augusta Becu, profernra higieny na uniwersytecie wileń
skim, przenosi się znów do Wilna.

Juliusz
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Słowacki

września

Gustaiw Holoubek (Fantazy)

Mały Juliusz rosn1e, rozpieszczany przez matkę i przez córki
doktora Becu (z pi2rwszego małżeństwa), Aleksandrę i Hersylię.
Pochłania książki , 01)anowuje szybko język francuski. Jako uczeń
gimnazjum krzemienieckiego przyjaźni się z niezwykle uzdolnionym, znającym kilka obcych języków, starszym o cztery lata kolegą Ludwikiem Spitznaglem, o którym później pisze tak czule
w „Godzinie myśli". Samobójstwo Spitznagla wywarło niezatarte
wrażenie na jego młodszym przyjacielu. Pierwsza młodzieńcza miłość do Ludwiki Śniiadeckiej, córki sławnego profesora Jędrzeja

Śniadeckiego, nieodpłacona wzajemnością, miała pozostawić trwały

uraz w sercu poety. Proces filomatów i filaretów, w którym nieojczym poety, napiętnowany później w Dziadach przez Mickiewicza, wstrząsnął Juliuszem, gdyż niesława, która
otoczyła nazwisko doktora Becu, rzucała cień także na jego rodzinę.
Pierwsze tomiki Mickiewicza zachwyciły Juliusza. Jego pierwsze
próby poetyckie (Sonety, Duma ukraińska, Szanfary) noszące wyraźne ślady różnych wpływów, zapowiadały jednak wybitny talent,
który rozwijał się z niespodziewaną szyQ.kością. Wkrótce w Warszawie, dokąd wyjechał Słowacki (r. 1829) otrzymawszy posadę
urzędnika w Komisji Skarbu, pisze nowe utwory. W r. 1830 oddaje
do druku kilka powieści poetyckich (Hugo, Mnich, Arab, Jan Bielecki) i tragedię (M<:iria Stuart).
Po wybuchu powstania listopadowego pisze szereg utworów rewolucyjnych, wolnościowych. Wątły, chorowity nie może wziąć
udziału w walce zbrojnej. Wyjeżdża za granicę (dn. 8 marca 1831 r.)
przez Wrocław do Drezna. Podobno otrzymuje od Rządu Narodowego misję do Londynu. Po krótkim pobycie w stolicy Anglii jedzie do Paryża. Tu, w r. 1832, ukazują się dwa tomiki utworów
Słowackiego, zawierające obok oddanych do druku jeszcze w Warszawie poemat pt. Żmija i tragedię Mindowe.
Te pierwsze zbiorki utworów Słowackiego nie znalazły oddźwię
ku na emigracji ani w kraju. Mickiewicz miał wyrazić się o nich, że
jest to „piękna śwtątynia bez Boga". Nie zapomniano tego zabójczego dla poety określenia. Szło ono jak cień za Słowackim, choć
doskonalił się wewnętrznie, choć poezja jego w ciągu lat nabrała
pełni i prawdy życ:a.
Słowacki wyjeżdża z Paryża do cichej szwajcarskiej Genewy i tu
w pensjonacie pani Pattey żyje samotnie przez kilka lat. Tu powstają nowe dzieła Słowackiego. Przede wszystkim Kordian
(1833) - odpowiedź na III część Dziadów. Tu również powstaje
baśniowa Balladyna (1834) i realistyczny dramat pt. Horsztyński
(1835), jeden z najznakomitszych utworów Słowackiego.
Z wycieczką alpejską wiąże się poemat miłosny W Szwajcarii
(1836).
piękną rolę odegrał

Janina Morska (Hrabina Respektowa)
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W r. 1836 wyjeżdża Słowacki do Włoch. W Rzymie zaprzyjaźnia
się z Zygmuntem Krasińskim. Wkrótce potem wyrusza w daleką
podróż wschodnią , zwiedza Grecję, Egipt, Palestynę. W połowie
1837 wraca do Rzymu. Pracuje nad nowymi dziełami. W r. 1838
wychodzi Anhelli, w rok później
(W Szwajcarii, Ojciec zadżumionych,
Dantyszka.
W.grudniu 1838 r.

wyjeżdża

ukazują się Trzy poemata
Wacław) oraz Poema Piasta

z Włoch do

Paryża.

W r. 1839 powstają nowe tragedie Słowackiego: Mazepa, Beatrix
Cenci, Lilla Weneda z „chórem od poety" - Grobem Agamemnona.
Krytyka przyjmowała te dzieła z drwinami lub grzebała je milczeniem. Mickiewicz nie zmienił swego ujemnego zdania o poezji
Słowackiego. Nie zbliżyła również trwale obu poetów uczta, wydana przez księgr,irza Eustachego Januszkiewicza (25 grudnia
1840 r.) na cześć Mickiewicza, który właśnie otrzymał katedrę literatury słowiańskiej w College de France.
Zaszczuty przez krytyków, oczerniony plotką emigracyjną, wydo walki z opinią w Beniowskim (pierwsze 5 pieśni
1840-41 ). Poemat ten o bohaterze konfederacji barskiej, później
zdobywcy Madagaskaru, zawiera obok mnóstwa ciekawych dla badacza życia i twórczości poety szczegółów - atak generalny na
„szkołę litewską" , n1 Mickiewicza i na krytykę ówczesną . Nawet
z powodu jednego złośliwego zwrotu wyzwany został Słowacki
przez głó>vnego tępiciela jego poezji, krytyka Ropelewskiego na
pojedynek. W osta~niej jednak chwili Ropelewski stchórzył.
stąpił Słowacki

Beniowski przyniósł poecie pewien rozgłos, pozyskał mu sympatię kół demokra'.:ycznych emigracji. Zdawało się, że poezja
Słowackiego znajdzie teraz drogę do czytelnika, do owych „zjadaczy chleba", których chciała „przerobić w aniołów", zwłaszcza, że
poezji tej przybył w pomoc ogłoszony w r. 1841 znakomity artykuł
Kilka słów o Juliuszu Słowackim , pióra Zygmunta Krasińskiego,
który stawiał autora Balladyny obok Mickiewicza.
Ale poeta nie był zadowolony z sukcesu; zdawał sobie sprawę, że
to sukces powierzchowny i okupiony ustępstwami. Słowacki,
osiągnąw s zy wiek męski , żądał od siebie coraz więcej, dojrzał jak.>
artysta i myśliciel, czuł potrzebę coraz większej doskonałości moralnej. Z tego okresu coraz głębszego „ uczłowieczania się" poezji
Słowackiego pochodzą fragmenty nie dokończonej tragedii Złota
Czaszka, pełnej realizmu i prostoty, godnej Mickiewicza. W tym
również czasie powstaje niewykończony dramat Fantazy, tragikomedia romantyczna (· szerokiej problematyce społeczno-moralnej.
był
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Roman Hierow ski (H ra bia Resp ekt)

Dalszy rozwój t·.vórczości Słowackiego skrzywiony został pod
naporem mistycyzmu, który ogarnąwszy emigrację - skłonną do
przyjęcia najdziwniejszej i pozbawionej sensu ideologii dotarł
ró\ivnież do poety i podbił go zupełnie. Andrzej Towiański, założy
ciel nowej sekty religijno-mistycznej, wciągnął do swego „Koła",
obok Mickiewicza, Goszczyńskiego i innych wybitnych Polaków,
również Słowackiego. Słowacki przejął się „nauką" mistrza, którego dziś skłonni jesteśmy uważać za oszusta i agenta reakcji politycznej, i zaczął 1vvorzyć w nowym stylu, usiłując w nowych
swych dziełach zilu:>trować mistyczną teorię powstawania świata,
celów ostatecznych stworzenia, prymatu „ducha" nad materią,
posłannictwa dusz wybranych itp. Wtedy to powstają nowe tragedie Słowackiego, jak Ksiądz Marek i Sen srebrny Salomei (1842-43),
Zawisza Czarny (1844), Samuel Zborowski (1845) i inne, naznaczone piętnem geniuszu, lecz zmącone w pomyśle i wykonaniu. Podobne cechy nosi obszerny poemat Król Duch (rozpoczęty
w r. 1845), który miał ilustrować naukę mistyczną na przykładzie
dziejów kształtowania się państwa polskiego.
W tych tragicznych latach od czasu do czasu budzi się w Słowac
kim dawny zmysł rzeczywistości , pojawia się ironia i satyra. Mimo
zatargów z Towiańskim i mimo wystąpienia z „Koła" towiańczy
ków, pozostał jednak poeta do końca wierny ideom „mistrza".
Rok 1848 zbudził Słowackiego z mistycznych rojeń. Ostatkiem
sił, zapadający coraz bardziej na zdrowiu poeta jedzie w Poznań
skie, by wziąć udział w pracach przygotowujących powstanie ludowe. We Wrocławiu .spotyka się po blisko dwudziestu latach niewidzenia z ukochaną matką.
Wraca do Paryża, do swoich marzeń i fantastycznych poematów,
do wytężonej pracy nad dziełami, których nie miał już sił ani czasu
wykończyć.

Stan jego zdrowia jest coraz groźniejszy, gruźlica, dotąd przebierobi gwałtowne postępy, aż wreszcie śmierć zabiekwietnia 1849 roku.

gaj ąca łagodnie,
ra poetę dnia 3

Nie więcej niż trzydzieści osób odprowadziło trumnę ze zwłokami
Juliusza Słowackiego na cmentarz Montmartre. W 77 lat później
na ród sprowadził prochy poety do Polski, gdzie spoczęły na W aw elu obok prochów Mickiewicza.
Mieczysław Jastrun

Irena Tomaszewska (Hrabina Idalia)
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Hrabia Respekt

Roman Hierowski

Hrabina Respektowa , jego żo na
Dianna
. h , .
Stella
ie cor1n
Hrabia Fantazy Dafnicki
Rzecznik, marszał ek powiatowy
Hrabina Idalia
Ksiądz Loga, kapelan

Janina M01·ska
Danuta Bleicherówna
Ewa Żylanka
Gustaw Holoubek
Mieczysław Ziobrowski
Irena Tomaszewska

Wołdemar Hawryłowicz

Jan
Kajetan, kamerdyner
Helenka, pokojówka Idalii
Lokaj
Kałmuk

Rzecz dzieje

się około

r. 1841 -

Władysław Przebiński
Wacław Zastrzeżyński
Bolesław Smela
Mieczysław Daszewski
Elwira Dolińska
Andrzej Hołaj

* "' *

w trzech pierwszych aktach w domu hr. Respektów, w obu ostatnich Pieśł1 w akcie I skompono
ł Stanisław Skrowaczewski

w

maj ętności

hr. Idalii.

Reżyseria

Scenografia
LANGE

WIE SŁAW

GUSTAW HO LOUBE

Inspic jent Stanisław P olocz ek, kontrola t ekstu Mari a Kis ielewska, k ierownik techniczny Jarosław .Jarosiewicz. Roboty pa m karsk ie Pawel Grabowski. K ostiumy m ęsk: c wy konano pod k ierunkiem Michała Wa lczaka, dams kie pod kie r unkiem Małgorz a t y Kucielowej, g ł ów na kroj czyni Irena
Nowakowa. K ie rown ik ośw ietlenio wy Jan Krężel, ki erown ik sceny Franciszek Kobylarz. Dekoracje malowano pod kierunkiem Antoniego Underowicza , vvykonano pod kierow nictwem S zczepana Roman a, pracami m odelar skimi kierował St an isław l\'I o cżjko, tapiserskirn ! Jerzy Rajwa. Ki erown ik pracowni obuwia Be rn ard Malinowski
Premiera dn ia 15 wrzeiir;ia 1955

DWAJ REWOLUCJONIŚCI
W „FANTAZYM"
KAZIMIERZ WYKA

Akcja „Fantazego" rozgrywa się na dwóch planach. Pierwszy
z nich to strona obyczajowa utworu, to historia rodziny Respektów,
oraz sprawa nieudałego małżeństwa Fantazego z Dianną . Na tych
głównie elementach opiera się realizm krytyczny dramatu. Drugi
plan utworu, plan ściśle polityczny, zdaje się zajmować mniej
miejsca w całości dzieła. Niemniej plan ten jest niezwykle doniosły,
świadczy o doskonałej orientacji poety w stosunkach politycznych
kraju oraz o róv,rnie trafnym zrozumieniu różnic ideowych między
poszczególnymi odłamami ruchów rewolucyjnych i walki narodowo-wyzwoleńczej w Rosji i w Polsce. Na tym drugim planie rozgrywa się historia Majora i Jana. Kim jest Major? Kim jest Jan?
Na wieś podolską, gdzie rozgrywa się akcja „Fantazego", Major
i Jan przybywają z Kaukazu. Słuchając uważnie utworu, bez trudu
możemy prześledzić, jakie ścieżki zaprowadziły na Kaukaz dawnego dekabrystę majora Wołdemara Hawryłowicza, a jakie polskiego
zesłańca Jana.
Rozpocznijmy od Majora. Historię swojego żywota opowiada on
przede wszystkim w ostatnim akcie utworu, na krótko przed zgonem. Pochodzi z rodu czerkieskiego, porwany dzieckiem z rodzinnej wioski, wychowany zapewne na zawodowego oficera (ten szczegół raczej jest domyślny, aniżeli widoczny w tekście), Major wziął
udział w powstaniu dekabrystów. Zostaje zdegradowany i zesłany
na Sybir, gdzie styka się z Respektami; z kolei zaś rzeczy przybywa
na Kaukaz.
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Postać Majora to jednak nie tylko postać uczestnika powstania
dekabrystowskiego. Major w ostatnim akcie „Fantazego" składa
coś. co nazwalibyśmy dzisiaj samokrytyką. Nazywa siebie „durnym liberałem", a to dlatego, ponieważ w decydującej chwili, gdy
miał z działa wystrzelić do sztabu carskiego, zadrżał i cofnął się
przed tym krokiem.
W momencie tym Słowackiemu chodzi wyraźnie nie tylko o element biografii Majora, lecz o krytyk ę całego ruchu dekabrystowskiego. Poeta tym sposobem wskazuje, że ruch ten posiadał swoje
granice społeczne i ideowe , że ciążyły na nim ograniczenia widoczne
w tym wyznaniu Majora. Istotnie bowiem ruch dekabrystowski nie
wysuwał naogół tych haseł społecznych, które poznajemy w postaci drugiego rewolucjonisty utworu - postaci Jana.
Jakież bowiem były losy Jana? Dowi8.dujemy się o nim, że:

„Nasz biedny pan Jan ... co na czele chłopów
Z kosą ... wzięty był..."
W powstaniu listopadowym w pierwszych miesiącach walki
istniały samodzielne oddziały chłopskich kosynierów, później rozwiązane przez konserwatywne dowód ztwo powstania. Już ten element biografii Jana wskazuje dowodnie, że poeta pragnął podkreślić radykalne doświadczenie Jana, który nie jest zwykłym tylk')
oficerem wojska powstańczego . Widoczne to jest również w dalszym postępowaniu Jana. Major powiada o swym przyjacielu:
„Ten wasz przy_jacieI dał nam się we znaki:
Buntował nam lud ... a dzi.~ na Kaukazie
Bi je się, w proste posiany sołdaty" .
.Jan zatem najv,ridoczniej uczestniczył w jednym z częstych
\V Rosji buntów chłopskich. Postępowanie jego w tym momencie,
Major, typowy dekabrysta, typowy uczestnik ruchu, który nie stawiał na sprawę chłopską, ocenia z niejnką rezerwą. Jest w tym dalszy dowód niepospolitej przenikliwości politycznej Słowackiego. Bo
chociaż powiązani głęboką przyjaźnią , która u Jana w stosunku d.:>
Maj,ora ma pewien odci e ń synowskiego przywiązania, przecież ci
dwaj rewolucjoniści różnią się swymi przekonaniami w sprawie tak
doniosłej , jak stosunek do kwestii chłopskiej.
Jan przybywa do domu Respektów w przebraniu, ażeby Diannie
z wrócić p1erścion k zar ęc zyn owy. Widocznie zatem mi ę dzy jego
losem na S y be rii a obecnymi losami na Kaukazie zaszły istotne
i duż e zmi a n y. Tłumaczą je cytowane .iuż słowa Majora. Jan baiąc na Sy b rii nie był pozbawiony szlachectw a i stopnia oficerskiego, stąd mógł li czyć , że powróci ki e dyś do kraju i zwiąże się
ślube m z Di a nn ą . Zesł any na Kaukaz za ud z iał w buntach chłop
skich , pozbawio n y zostaj e szlach ectwa, pozbawiony zostaje stopnia
ofice rskiego. Nabie r a prz świadczenia , że nigdy .iuż do kraju nie
wróci, mało kto bowiem z walc z ą cych na linii kaukaskiej ustrzegał
si ę śmierci.

Danuta Bleicherówna (Dianna)
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Kaukaz był istotnie w latach 40-tych, a nie Sybir, miejscem zedla uczestników ówczesnych organizacji rewolucyjnych i narodowo ~ wyzwoleńczych. Uczestnicy sprzysiężenia Szymona Konarskiego, spisku Ściegiennego, towarzysze młodości Hercena wszyscy oni, wraz z kilkoma tysiącami żołnierzy powstania listopadowego deportowani na Kaukaz, w ciężkich bojach z plemionami
miejscowymi wykrwawiają się i giną. W literaturze tego czasu wyłania się znaczny ilościowo i nader e:iekawy od strony ideowoartystycznej odłam poetów i prozaików, którzy doświadczenie ludzi
pokroju Jana przenoszą do literatury polskiej. Tadeusz Łada
Zabłocki, po dziś dzień wysoko czczony i pamiętany w Gruzji,
Władysław Strzelnicki, Leon Janiszewski, Jan Załęski, Wincenty
Dawid - oto niektóre, najważniejsze nazwiska tej grupy.
Fakty te nie były Słowackiemu obce. Tak dalece, że w jednej
z dalszych pieśni spotykamy wzmiankę o Lermontowie walczącym
na linii kaukaskiej. W świetle tych wszystkich faktów losy Jana
są niezmiernie typowe, a ich ukształtowanie przez Słowackiego dowodzi, jak znakomicie orientował się on w stosunkach krajowych.
Tak więc zarówno biografia Waldemara jako rewolucjonisty
dekabrystowskiego, jak biografia Jana, jako rewolucjonisty nowego typu, wiążącego swoje przekonania ze sprawą chłopską, rysuje
się w utworze całkiem dobitnie, chociaż rysuje się w aluzjach i wypowiedziach postaci, na które trzeba dobrze zwrócić uwagę. Wzajemne przywiązanie i zrozumienie istniejące między tymi dwoma
ludźmi, a jednocześnie ich polityczne zróżniczkowanie to piękne
świadectwo faktu, że Słowacki doskonale pojmował wspólne ideały
i wspólne zadania walki rewolucyjnej narodów Rosji i Polski,
a jednocześnie umiał dostrzec, że dwie kolejne fazy tego wspólnego
ruchu - faza dekabrystowska i faza rewolucyjno-demokratycznasłania

wyraźnie się między sobą różniły.

Postaci obydwóch rewolucjonistów świadczą zatem o doskonałej
orientacji politycznej Słowackiego w zagadnieniach ruchów rewolucyjnych Rosji i Polski. Ale postaci te w kompozycji utworu nie
odgrywają tylko roli politycznej. Major i Jan to także zamierzany
przez twórcę kontrast moralny i kontrast psychologiczny w stosunku do całego środowiska, w jakim rozgrywa się akcja „Fantazego".
Można by to środowisko wyraźnie podzielić: z jednej strony na ludzi typu Fantazego, Idalli, Respektów, Hzecznickich - z drugiej na
ludzi typu Majora, Jana i obydwu córek Respektów. Kiedy Jan
kończy akt IV słowami:
„Temu., kto wpadnie roz tv nieszczęścia morze
Trzeba iść na dno„. i dać falom głowę.
Oczęta sine we łzach bądźcie zdrowe!"
- daje nam w tych słowach prawej widzieć w Diannie i Stelce osoby w pewnej mierze bliższe tym dwom żołnierzom i rewolucjonistom aniżeli ich klasowemu otoczeniu.
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Na czym polegał ten zamierzony przez poetę kontrast moralny
i psychologiczny'? Na tym, że Major i Jan w pierwszym rzędzie
reprezentują prawdy moralne i nieskażoną arystokratycznym fał
szem prawdę stosunku do drugich ludzi. Dlatego w V akcie Fantazy, któremu nie brak umiejętności zrozumienia ludzi przeciwnych
aniżeli on sam, Fantazy, który długo i gadatliwie przygotowywał
swoje samobójstwo, na widok postępku Majora powiada: „Nasze
otrucie było błaze11-stwem".
W istocie bowiem gotowość do ludzkiej ofiary, nawet kosztem
osobistego honoru, ojcowskie przywiązanie Majora do Jana są to
prawdy, cnoty moralne, jakich darmo szukać po arystokratycznej
stronie utworu. Postaci obydwu rewolucjonistów służą zatem Sło
wackiemu nie tylko do uwypuklenia tł a wydarzeń politycznych, na
którym rozgrywa się akcja utworu. Postaci te pełnią niezastąpioną
rolę w skóntrastowaniu środowiska, które poeta potępia - z ludźmi
prawdziwymi, ludźmi zdolnymi do ofiar i poświęceń zarówno
w sprawach ogólnych, jak w codziennym swym postępowaniu.
„ ... Jedźmy, jedźmy z te j krainy,
Która mi we snach byla szczęścia rajem,
Matką! a teraz jest ... taką macochą!"
Bo osąd moralny i osąd polityczny wielkopańskiego środowiska
i wstecznej przesady romantycznej oraz prawda o współdziałaniu
ruchów społecznych polskich i rosyjskich jest tym celem, który
osiągnął Słowacki wprowadzając do „Fantazego" osoby dwóch Tewolucjonistów sprzęgniętych węzłami p rzyjaźni.
Kazimierz Wyka

Mieczysław

Ziobrowski (Rzecznicki)

Władys ła w
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Daszewski (Ka jet an)
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