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Fanta-

z ego 

,,Fantazy" czyli „Nowa Dejanira" 
z dodatkowym wymyślonym przez 
Małeckiego tytułem „Niepoprawni" 
cóż to za cieka we dzieło z tak zwa
nej drugiej, późniejszej fazy roman
tyzmu, kiedy ten ogólna-europejski 
sty! pisarski był już podmywany 
przez budzące s~ nurty dziewięt
nastowiecznego realizmu. We wcześ
niejszych swych utworach scenicz
nych Juliusz siowacki dawał wyraz 
czystemu romantyzmowi szukając 
oparcia dla swych feeryjnych !ub 
patetycznych wizji w baśniach 
i w historii zniekształcanej przez 
wyobraźnię. Nie zaprzeczył roman
tyzmowi także w późniejszych dzie
łach, nawet w eposach nie stroniąc 
od mistycyzmu. Imię jeg.o stało się 
niemal synonimem polskiego roman
tyzmu i tytko owa typowa dlań iro
po zenicie tego kierunku. W „Fanta
zym" ironira siowackiego nabiera ta
kiej siły, że cały utwór możnaby na
zwać wtaśnie dramatem ironicznym. 
Choć romantyzm zbiega się z wcho

dzeniem na arenę dziejową burżuazji 
i kapitalizmu, nie on stał się najlep
szym Literackim wyrazicielem no
wych stosunków społecznych. Ze 
swoimi zasadami ekonomii i rze
komej naturalności „za panowamia 
panteizmu druku pod ołowianej li
tery urzędem", jak powie somot
niejący post-romantyk Norwid, mie
szczaństwo domagało się realizmu 
i prozaiczności. Właśnie „Fantazy·• 
Słou;ackiego napisany w roku 1841 
to nie tylko piękny dramat scenicz
ny, a!e także niezastąpiooe szkiełko 
laboratoryjne, na którym uwidocz
nia się znakomicie ferment myślowy 
i społeczny owych dni. 

Preparat jest wyborny, choć nie 
osamotniony. Ma analogie we Fran
cji w twórczości Musseta. Na pięć 
lat przed „Fantazym" Lermontow 
napiszę swoją „Maskaradę", miesza
jąc patetyczny romantyczny dramat 
podniosłych uczuć z reaListycMą ko
medię charakterów, choć w innej 
proporcji i w bardziej operowym 
sosie, podczas gdy „Fantazy" chwi-
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lami ociera się o prawa lwmedii 
muzycznej. Wiem jaką tu wypowia
dam herezję, a może nawe bl~źnier
stwo, ale gdyby tak au.tor nie µ~
wstrzymał się od obrazu porwania 
Rzecznickiej przez Kałmuka, ogra
niczając się tylko do relacji, był~by 
bardzo łatwo dzisiejszym przerob
karzom wykroić z. tej „Nowej De
janiry" operetkę może nawet ni~ 
gorszą niż balet z „Mazepy" tegoz 
autora. 

Poloniści już dawmo rozłożyli 
Fantazego" na czynniki pierwsze. 

Wiemy, że typowo romantyczna jest 
w tym dramacie lwnstrukcja wiel~
obrazowa, następnie idealizacja gło
wnej pary amantów i wreszcie szla
chetny wiersz. To narzędzie wyrazu 
należy przecież na scenie do spadku. 
po feudaliźmie, który od sztuki do
magał się blasku. Natomiast reali
styczne jest w ,,Fantazym" psycho
logizowanie i wy3asnianie źródeł 
utrzymania bohaterów prawie jak 
u Balzaka. 
Weźmy pierwszy z brzegu. przy

kład. Typowo realistyczne, właśnie 
Balzakowskie jest wyjaśnienie skąd 
pochodzi szkatuła majora, którą ob
darowuje Diannę i Jana, czyniąc 
z nędzarza i sybirskiego zesłańca 
„milionistę". Czemuż to Słowacki 
maj.ora Wołdemara HawryłotDicza 
tę jasną postać w sztuce, byłego de
kabrystę, zdegradowanego zesłańca 
na nowo dobijającego się rang, opie
kuna i przyjaciela polskich zesłań
ców, w dodatku służbistę, któremu 
szacunek do rang ii „lent" przeszko
dził w targnięciu. się na cara i jego 
świtę, słowem takiego trochę Kor
diana w rosyjskim sosie imperial
nym czyni w życiorysie zdobywcą 
„szatuły" w drodze łapówkii od 
przemytników morskich? Czyżby 
tylko dlatego, żeby portret byl bar
dziej prawdziwy psychologicznie, 
żeby ten oficer carski pochodzenia 
kau.kazkiego będąc wykonawcą szla
chetnego czynu, miał także jakieś 
skazy na sumieniu, słowem był bar
dziej lu.dzkil? Oczywiście jest ón w 
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tym polskim patriotycznym otocze
niu Respektów, Dafnickich, Rzecz
nickich czymś w rodzaju celnika 
pr zeciwstawionego faryzeuszom, a 
więc człowieka, który przez swoją 
ekspiację wi·ęcej zasługuje n a uzna
nie niż tamci przez su:.oje dekla
macje mniej lu b bardziej podszyte 
fałszem. 

Bardzo to piękne, ale chyba prócz 
chęci nadania cech ludzkich portre
towi tej osoby chodzi o jeszcze dal
szy krok ku realizmowi - miano
wicie o precyzję portretu, o zapeł
nienie luk w życiorysie bohatera, 
który ma się czymś różni ć od owych 
postaci z dawniejszych dramatów, 
ktćrzy przerzucają się k ieskami nie
wiadomego pochodzenia. Gdy w 
kulminacyjnym momencie dramatu 
ma nastąpić odprężenie po tragedii, 
widz ma odczuć, że nie wszystko 
stracone, bo młoda para, która n a
pewno nie zdradzi swoich idei po
łączy się szczęśliwie. Ktoś m usv po
móc I.asowi być sprawcą jego od
miany. Czyniąc z majora czyli cel
nika sprawcę szczęśliwego obrotu 
sprawy dla młodych, Słowacki w 
dalszym ciągu podporządkuje swoją 
wizję życiowemu prawdopodobień
stwu. Gdyby Jan pozostał nędza-
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rzem nie odniósłby pełnego, bo mo
ralnego zwycięstwa nad Respekta
mi. Nie wystarczyłoby naprzykład 
żeby major pomógł mu porwać 
Dicmnę, co byłoby zresztą zupełnie 
możliwe. Respektowie jednak wtedy 
mogliby budzić współczucie, a nie 
o to chodzi. Trzeba więc aby major 
zabezpieczył młodą parę, oczywiście 
pieniężnie, co odpowiednio naświetii 
środowisko . I teraz powstaje pyta
nie skąd major może mieć tak za
wrotne pieniądze? W bajce roman
tycznej mógłby wykopać skarb, 
choćby nawet w swoich górach kau
kazkich. W dramaciie o tak posu
niętych cechach rea!izmu. jak „Fan
tazy" - Słowacki szuka rozwiąza
nia bardziej typowego dla ówczes
nych stosunków. I to bynajmniej 
nie po to, żeby wykazać jakieś rysy 
wstydliwe na żyiorysie konającego 
bohatera. Wielbidel wojującego ka
pitalizmu, jakim odsłaniat się Sło
wacki w listach, gracz na giełdzie 
w oparciu o przemycane przez gra
nice złoto, nie mógł traktować jako 
grzechu czy skazy na życi.orysi:e 
majora tego, że ów przepuścił za 
odpowiednią pr.owizję statek ku
piecki bez cła. Gdyby to zganił, 
musiałby uznać za prawomocne 
przepisy celne uzurpatorów, za ja
kich uważał carską administrację. 
A więc Słowacki t"ę historię o po
chodzeniu szkatuly majora dopinał 
do jeg.o życiorysu z innych wzglę
dów, ściśle komp.ozycyjnych: aby 
uprawdopodobnić i sprecyzować je
go życiorys. Realizm wkracza do 
warsztatu Słowackiego nie tylko ja
ko środek uprawdopodobnienia, ale 
także preecyzowania portretów i ży
ciorysów. 

Do inwazji elementów realistycz
nych w „Fantazym" warto jeszcze 
zaliczyć nie zawsze zauważane 
przez polonistów czerpCLnie tym ra
zem z anegdoty mającej pokrycie w 
rzeczywi stym wydarzeniu. W gaze
tach owego czasu. mógł Słowacki 
znaleźć historię uderzająco pod.obną 
do perypetii Jana Dianny, gdy 

ślu.b panny ze znanej rodziny na 
Podolu. z nowym zalotnikiem, ukar
towa,ne przez rodziców, został uda
remniony przez niespodziewany po
wrót z Sybiru jej dawnego narze
czonego. Mógł to Słowacki sam 
przeczytać, mógł posłyszeć od kogoś 
mniej lu.b bardziej ubarwione opo
wiadanie na ten temat, przecież 
plotki krajowe docierały do emi
gracji i były przez nią powtarzane. 
Przesunięcie dat czy zmi:ana ma
zwisk jest już zwykłym technicz
nym zabiegiem pisarskim, nie prze
czącym metodzie brania tematów 
z życia, a nie tylko z fantazji. 

Jeżeli dodamy jeszcze do teg.o że 
w postaci:ach Idalii i Fantazego d-0-
myślano się zawsze rysów portreto
wych Joanny Bobrowej czy Zyg
munta Krasiński:ego, będziemy jesz
cze bardziej utwierdzali się przeko
naniu, że ten dramat zajmuje kapi
talme miejsce w historii naszej lite
ratury, miejsce które stanowi przę
sło między epokami!. 

A cóż dopiero cały ten obrazek z 
życia wiejskiego ziemian, te posta

... .J..Ll--l.JJ-.loJI-~~~ cie Stelki, czy księdza Logi:. Poeta 
~ ~ opisywał to z oddali, lecz z jakąż 
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znajomością szczegółów życia i upo
dobań. Pamięć musiały uzupełniać 
opowiadania, relację, koresponden
cja. Najistotniejsze jest to, że autor 
zami:erzyl pokazać życie tych ludzi 
w sposób najbliższy prawdzie i ta
kie dopiero poddać krytyce. Porwał 
się więc na zadanie przeznaczone 
dla następców. I ch-Oć dzisiaj dla 
nas ten jego rekonesans w dziedzi
ny realizmu krytycznego jest równie 
odległy jak czysty, umowny roman
tyzm „Balladyny", prekursorska si
ła poety, który rozbijał konwencje 
stylu, w którym wzrósł, zaznacza 
się tak mocno, że gdybyśmy nie 
znali historii literatury i nie ze-
chcieli przeczytać autorskiej adno
tacji, że umieszcza rzecz na Podolu 
okol.o roku 1841, gotowi byśmy 
mniemać że jest to dzieło z innej 
epoki. Szybki był krok Słowackiego. 

JERZY ZAGORSKI 



Od czasów pierwszej powojennej inscenizacji „Fantazego" 
w Łódzkim Teatrze Wojska l'olskiego w reżyserii Juliusza Osterwy 
(rok 1945) sztuka doczekała się kilJmnastu ctekawych realizacji. 
Wystawiano ją prawie na wszystkich scenach Polskich między m
nyilli w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Kielcach. 

Oto kilka słów o najciekawszych inscenizacjach tego utworu: 

W Łodzi r. 1945. 
Owo łodzkie przedstawienie Fantazego nie było pierwszą insce

nizacją tego utworu podjętą przez Osterwę. A więc stanowiło produkt 
bardzo zaawansowanego wczytywania się w tekst jedneg.o z naszych 
największych reżyserów (i dodajmy, genialnego przed wojną odtwórcy 
roli tytułowej). Tą oraz inne wspomniane okoliczności doprowadziły do 
wyniku, który by można nazwać „klasycznym": w przedstawieniu w
stała osiągnięta cLoskomała harmonia różnych elementów utworu i róż

nych stron prezentowanej rzeczywistości. Poezja, opisowość, tragizm, 
komizm, niuanse psychologiczne i perypetie akcji, miłość ojczyzny i sa
tyra na wdaków - wszystko stworzyło bardzo jednolity stop. Spektakl 
zawarł w sobie taką wiedzę o Słowackim i takie odczucie jego poezji, 
jakie narastał.o w naszym teatrze w ciągu wielu lat od chwili, gdy 
autora Kordiana wprowadzono na polską scenę. Niósł ją w formie kry
stalicznie czystej, doskonałej tnscenizatorsko i aktorsko„. 

W Warszawie r. 1948. 
Przedstawienie to nawiązywało raczej do tytułu nadanego 

Fantazemu przez Małeckiego - do tytułu „Niepoprawni". Fantazy 
w nowym ujęciu Kreczmara stał się zimnym kabotynem, neuraste
nikiem, przeżytym, bawiącym się coraz to nowymi zachciankami 
i kap~ysami i w końcu znudzonym tą zabawą cynikiem; człowie
kiem o świetnej inteligencji, ale pozbawionym zupełnie serca i za
stępującym je tzw. „dobrymi uczuciami", to znaczy wybuchami 
sentymentalizmu; romantycznym w słowach tylko, estetyzującym 

pozerem. Chyba żadne z aktorskich ujęć poprzednich nie pokazy
wało tej postaci tak negatywnie. Nic dziwnego - w tym przed
stawieniu Fantazy przestał reprezentować samego siebie, stał się 
jakby symbolem określonego społecznie środowiska i czasu ... 

W Krakowie r. 1955. 
najdalej chyba w kierunku „realizmu krytycznego" doprowa

dziła Fantazego realizacja krakowska z 1955 r. 
Tak więc w owym krakowskim przedstawieniu para Fantazy 

- Idalia (grana przez H. Krzyskiego i Z. Tymowską) pod wąską bardzo 
warstewką romantycznej egzaltacji, stanowiącej jakb1.1 t1.1lko modną 

formę, ukazywała oschłość serca, egoizm, próżność, a zarat:em pewien 
zmysł praktyczny w prowadzeniu interesów ii intryg. Był to spektakl, 
starający się narzucić widzowi przekonanie, że w tym romantycznym 
świecie istnieją „dwie strony medalu''. Jedna str.ona utkana była ze 
zmysłowych pozorów: z monumentalnie udrapowanych dekoracji Pro
naszki, ze starannie rytmizowanego, dźwięcznego wiersza; brzydkie mo
ralnie sylwetki ludzi ze świata arystokratycznego, bardzo jaskrawo 
przeciwstawiane wyidealizowanym postaciom pozytywnym, tworzyły 
tego „medalu" stronę drugą. 

W Katowicach r. 1955. 
Gustaw Holoubek wyreżvserował Fantazeqo w Katowicach 

(w 1955 r.l i zaqrał w nim rolę tytułową. Dominowała ona nad ca
łvm spektaklem tak dalece. że niewatnliwie i łam można bvło mó
wić o jednostronności. Wynikła więc ona z układu sił aktorskich, 
ale chvba nie tvJko: również z owej i znodnej z nastawieniem wsnół
czesnej krytyki. checi pogrążenia głównego bohatera i przeciwsta
wienia się romantyzmowi. 

Holoubek obrał tu droqę inna , bard7.iei chvba nrzez swoią fine
zviność zaodną z na~troiem utworu. Ukazał Fantazeao iako swoisty 
tvn romantvczneao mitomana i całą swoją precvzviną, chłodną 
analize wvkorzystął dla demaskowania .ieao koleinvch ucieczek 
w nroienia. ieqo „fabulacii". Komizmowi nostaci nadawało to chwi
Jiłmi nodkład o zabarwieniu wrecz traaicznvm: Fantazv nabrał rv
sów człowieka „przearaneqo" i w jakiejś czastce swei świadomości 
7fla1aceao sobie sprawę ze swojej przegranej, ale mimo to usiłują
cego grać dalej. 

W Kielcach 195.'i r. 

Z książki Edwarda c;sato „ Szkice o drama
tf!ch Slowacki eqo" Państwowy Instytut 
Wydawniczv - Warszawa 1960 r. 

Fantazy jest chvba najlepsz11m spektaklem, jaki widzilalem w kie
lec~im teatrze - spektaklem bardzo czvsto, wvraziście inscenizowanvm, 
bardzo szlachetnie nrowadzonym. nez prze1askrawień i potknięć. Wielką 
zasługą reżysera TADEUSZA KUBALSKIEGO jest umiarkowane choć 

:iedn.oznaczne wvważenie satyrv na środowt.sko szlacheckie reprezento
wane przez Respektów oraz na arustokratyczny i kosmopolityczny ro
mantyzm Dafnickich. W tej jednoznacznej i.nterpretacji nie pozostawia
jącej wątpliwości co do intencji reżysera, nie ma jednak śladu nad
mierneej lopatologH, nie ma niepotrzebm1ch ciaqot groteskowych ... 

Jan Paweł Gawlik 
frae:ment recenzji „Słowo Ludu" 
Kielce 27. VIII. 1955. 
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