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MANFRED KRIDL 

MIĘDZY „BENIOWSKIM" A TOWIANIZMEM 

Jest rzeczą bardzo charakterystyczną dla tego 
zbiorowiska, jakim była Emigracja - a może by
łoby charakterystyczne dla każdej gromady - że 

dopiero Beniowski zdobył Słowackiemu rozgłos 

i sławę, o co daremnie dobijał się innymi swymi 
dziełami. I z pewnością nie zalety artystyczne 
poematu wpłynęły na to (trzeba było Krasińskie
go, aby się na nich poznać), ale raczej to, że 

można w nim było znależć ataki na pewne oso
bistości emigracyjne, wykpienie pewnych grup, 
kierunków, czasopism. Ponieważ zaś poeta bił na 
prawo i lewo, prawie nikogo nie oszczędzając, 

więc też prawie każdy mógł tam znaleźć coś ta
kiego, co mile łechtało jego osobiste lub poli
tyczne niechęci. A więc posypały się recenzje, 
pochwały, słowa uznania a nawet zachwytów, je
den z ośmieszonych w Beniowskim krytyków 
(Ropelewski) wyzwał Słowackiego na pojedy
nek - słowem zrobił się koto poematu nie mały 
ruch. Oczywista rzecz, że w głębi duszy poeta 
marzył raczej o innego rodzaju „sławie", o głęb
szym uznaniu i wpływie na społeczeństwo emi
gracyjne - ale na razie zadowolić się musiał 

takim rozgłosem i - sądząc z listów - był isto
tnie zadowolony. 

Nie spoczął jednak na laurach, ale pracował 

dalej, choć niewiele z rzeczy napisanych wykoń
czył i ogłosił. A wielka to szkoda, bo są wśród 
lych rzeczy przynajmniej dwie takie, które choć 
niewykończone, należą do najlepszych jego utwo
rów. Pierwsza z nich, fragment dramatu pt. Złota 
Czaszka, pełen pogody i przedniego a rzewnego 
humoru obrazek życia staropolskiego osnuty za
pewne na wspomnieniach dzieciństwa z czasów 
krzemienieckich. („.) 

Bardziej wykończony jest drugi dramat, pozo
stawiony bez tytułu, a wydany po śmierci poety 
pod tytułem Fantazy. Jest to jedyna sztuka Sio-
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wackiego osnuta na tle stosunków współczesnych 
w kraju. Rzecz dzieje się we dworze hr. Respek
tów, zrujnowanych materialnie magnatów kreso
wych, ale prowadzących dom na wielkopańską 

skalę i gotowych dla podreperowania majątku 

sprzedać swą córkę Dianę bogatemu hr. Fantaze
mu. Ten nie tyle z miłości, ile z nudów decyduje 
się na poślubienie Diany, ale tu następują nie
spodziewane komplikacje, mistrzowsko przez poe
tę skomponowane, choć może nieco pośpiesznie 

i melodramatycznie rozwiązane. Zjawia się mia
nowicie zesłany w sołdaty Jan, dawny narzeczony 
Diany, któremu ona dochowuje wierności, a rów
nocześnie niemal przybywa do dworu Respeklćw 
hrabina Idalia kochająca się w Fantazym i nie 
chcąca dopuścić do jego małżeństwa. Kcmplika
cja więc podwójna i bardzo emocjonująca, jeżeli 

się zważy różne płaszczyzny psychologiczne, na 
których się konflikty rozgrywają: dwoje wykole
jeńców psychicznych Fantazy i Idalia, dwoje 
szczerze się kochających i prostych młodych, Jan 
i Diana, jeszcze prostszy major rosyjski, przyja
ciel Jana, i zupeinie skorumpowani starzy Respek
towie. Na tle takich charakterów bardziej zrozu
miały się staje dalszy, nieco niesamowity, rozwój 
wypadków: major, chcąc unieszkodliwić Idalię, 

postępuje „po żołniersku": każe po prostu por
wać ją i wywieżć; przypadek chce, że zamiast 
Idalii porwany zostaje ktoś inny, Fantazy policz
kuje majora, odbywa z nim tzw. amerykański 

pojedynek, przegrywa i musi umrzeć. Idalia po
stanawia umrzeć z nim razem, co jest żródłem 
znakomitej sceny na cmentarzu pomiędzy oboj
giem rzekomych „romantyków". Major jednak nie 
dopuszcza do tego podwójnego samobójstwa, za
bija się sam, również po prostu i po żołniersku, 
i zapisuje swój majątek Janowi, rozcinając tym 
węzeł konfliktu przez umożliwienie małżeństwa 

młodych i odebranie Fantazemu i Idalii sposob
ności niezwykłej romantycznej śmierci. 
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(Fragment artykułu „Romantyzm 
polski po r. 1830" z tomu „Literatura 
polska (na tle rozwoju kultury)"') 

! 

TADEUSZ BOY-2ELENSKI 

NAD „FANTAZYM" 

Literatura polska ma swoje paradoksy, nad któ
rymi długo by się można zastanawiać. Jeden 
z nich to niestosunek między ogromem talentów 
a wkładem naszej literatury w ogólne piśmien

nictwo. Można by to nazwać „sobkostwem" lite
ratury polskiej, co zresztą nie jest bynajmniej 
zarzutem, tylko stwierdzeniem faktu. Rozejrzyjmy 
się po świecie: gdzież znajdziemy takiego arty
stę komedii jak Fredro, taki dziw teatru jak Wy
spiański - a jakie ich znaczenie z punktu wi
dzenia powszechności? Żadne. To jest wspaniały 
luksus, pańskość życia polskiego: my sobie ta
kich mamy na prywatny użytek! Ale nigdy tak 
żywo nie oblega mnie to poczucie, jak kiedy 
zastanawiam się nad tą komedią Słowackiego, 

nad tym Fantazym czy Nową Dejanirą, którą 
znałem od młodu jeszcze pod trzecim, dowolnym 
i dziś już zarzuconym tytułem: Niepoprawni/ 
Przecież ta komedia to jest cud, jakiego nie mia
ła i nie ma Europa. Mówi się dużo o „bluszczo
wości" Słowackiego, a przecież ta sztuka to jest 
fenomen oryginalności, kwiat wyrosły wprost 
z ziemi. W pełnej epoce romantyzmu, gdy poezja 
w teatrze uciekałil w dawność lub w fantazję, 

ta komedia ws p ó ł cz es n a, pisana najwspa
nialszym wierszem, a realizmem swym wyprze
dzająca póżniejszy teatr mieszczański, ta sztuka 
idąca swobodną stopą poprzez płaskość i tragicz
ność, poprzez groteskę i patos, najśmielej mie
szająca tony, z cudownym poczuciem wielopla
nowości życia - jest czymś zupełnie jedynym, 
zarówno w twórczości Słowackiego, jak w ogóle 
w dziejach teatru. I co za przedziwna synteza 
polskiego życia, co za poczucie jego tragizmu, 
jego ironii, ta komedia, która rozgrywa się w szla
checkim dworze na Podolu, jednym skrzydłem 
poezji sięgając śniegów Sybiru, a drugim lauro
wych gajów Italii. Bo to było właśnie nasze życie 

5 



JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 

Os'"oby: 

Hrabia Fantazy Dafnicki 
Hrabina Idalia I 
Jan, były powstaniec, zesłany na ~~bir 
Diana, córka Respektów 
Wołdemar Hawryłowicz, major rosyjski 
Rzecznicki, marszałek powiatowy, 

towarzysz. Fantazego 
Hrabia Respekt 
Hrabina Respektowa, jego żona 
Stella, ich córka 
Ksiądz Loga 
Omfalia Rzecznicka 
Kajetan, służący Respektów 
Lokaj ldalli 
Helenka, pokojowa Idalli 
Kałmuk, sługa Majora 

Scenografia: 
ALI BUNSCH 

Muzyka do piosenki Jana: 
FLORIAN DĄBROWSKI 

- PIOTR WYSOCKI 
- TATIANA PAWŁOWSKA 
- PAWEŁ TOMASZEWSKI 
- MARIA KARCHOWSKA 
- JAN BÓGDOŁ 

- KAZIMIERZ KUREK 
- KRYSTYN WÓJCIK 
- ZOFIA MELECHóWNA 
- BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 
- STEFAN GOLCZEWSKI 
- TERESA WIERZBOWSKA 
- TADEUSZ TUSIACKI 
- JÓZEF SADOWSKI 
- BARBARA TOMASZEWSKA 
- JÓZEF CHWIEJCZAK 

Reżyseria: 

KAZIMIERZ BRAUN 

Asystent reżysera: 
JADWIGA ADAMOWICZ 



ówczesne, po roku trzydziestym pierwszym: w do
mu pozostali hrabiowie Respekty, innych pogna
no na Sybir, inni - jak sam Słowacki - poszli 
błądzić nad kaskadami Szwajcarii albo, jak Kra
siński, przy boku · pięknych kochanek po Wło

szech, tam gdzie „z winnic kapią bluszcz i róże" ... 
I ci na Sybirze byli nieznani i niemi; chwała mi
łości ojczyzny, poezja tułactwa przypadła tam
tym ... I Słowacki w tym podolskim dworze skon
frontował te dwie poezje, te dwa wygnania, te 
dwie górności... Czy w tę komedię, która niewąt
pliwie była pamfletem na Zygmunta Krasińskiego, 
nie weszła spora doza bolesnej - i niesprawie
dliwej zresztą - autoironii? 

Aby osiągnąć tę konfrontację, w życiu prawie 
niemożliwą, aby te trzy Polski skupić na chwilę 
pod jednym dachem, Słowacki uciekł się do nie
słychanie śmiałego skrótu. Nie uniknął przy tym 
oczywiście pewnych nieprawdopodobieństw, któ
rych poczucie mamy jednakże dopiero wtedy, gdy 
zaczniemy całą tę historię zbytnio przyciskać do 
muru. Ale zanim zaczniemy prawować się o to 
z poetą, zauważmy, że Słowacki nie złożył kie
rownictwu Teatru Narodowego swojej sztuki jako 
„gotowej" do grania; nie wiemy nawet, jaka by
łaby ostateczna jej redakcja w druku. Bo ten 
klejnot literatury znaleziono wszak w pośmiert

nych papierach poety; kto wie, jakie jeszcze prze
obrażenia byłby przeszedł ten genialny brulion, 
na którym nawet tytuł Fantazy dopisany był obcą 
ręką. 

Bo aby do reszty zapamiętać się w podziwie, 
wystarczy uprzytomnić sobie warunki, w jakich 
tworzył Słowacki. Budowniczy naszego teatru, 
który ani jednej swojej rzeczy nie oglądał na 
scenie! Opuścił młodym chłopcem kraj, aby do 
niego nie powrócić nigdy, i nieomylną ręką na
pisał tę współczesną polską komedię, która aż 

pachnie Polską; to wszystko to są rzeczy bardzo 
dziwne.( ... ) 

I jeszcze jedno uczynił w tej komedii Słowacki: 
spłacił nasz wiekowy dług wobec kobiety two
rząc Hrabinę Idalię. To jedna z piękniejszych 

postaci w literaturze, w nią wcielił Słowacki wspa-
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niałomyślnie całą wielkość romantyzmu. Roman
tyzm, jest tu dla kobiety przyrodzonym żywio

łem, jeśli to rola, jest z tą rolą tak zrośnięta, 

że ani na chwilę nie sprzeniewierzy się jej, na
wet w obliczu śmierci. Pójdzie w tę śmierć, gdy 
kochanek, gdy poezja ją zawoła, bez chwili wa
hania, pójdzie z powagą na pobladłej cokolwiek 
twarzy, poprawiwszy jedynie pukiel włosów i dra
perię sukni ... 

(Fragment recenzji 
z przedstawienia w 1929 r.) 

„ ... dzieło sztuki musi wyrażać swój własny, no
wy i szczególny pogląd na świat, jeśli ma ono 
mieć jakąkolwiek wartość samo w sobie, wła

ściwie jeśli ma przedstawiać wartość artystyczną 
w ogóle. Dla każdego rodzaju dzieła sztuki no
wość jest nie tylko racją jego powstania, ale 
również elementem jego istnienia." 

ARNOLD HAUSER 
„Filozofia historii sztuki" 

„ ... bardzo trudne, jeśli nie tragiczne, jest poło
żenie współczesności, jeśli chodzi właśnie o współ
czesny stosunek do romantyzmu. Antyromantyzm, 
przy wszystkich pozorach nowoczesnej zuchwa
łości, jest w gruncie rzeczy jakąś postacią kon
formizmu, tym kluczem nie otworzy się taiemni
czych drzwi do romantyzmu. Nie uda się odczy
tać wielkości dzieła romantycznego przez okula
ry pozytywistyczne. Takie próby zawodzą dzisiaj, 
i zawiodą w przyszłości. Tragizm sytuacji, jeśli 

już używać wielkich słów, polega na tym, że 

współczesna rzeczywistość, właśnie współczesna, 

staje się coraz bardziej romantyczna. Zawrotny 
rozwój dzisiejszej techniki daje człowiekowi nie 
tylko poczucie władzy nad światem, jakiej do tej 
pory jeszcze nie posiadał. Podróże kosmiczne 
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ujawniają nie tylko wielkość człowieka. Również 
jego niezmierną, niemal matematycznie nie
uchwytną małość wobec kosmosu. Rozbicie ato
mu nie tylko pomnaża w sposób niemal niewia
rygodny siły ludzkie. Również w każdej chwili 
grozi człowiekowi zagłada. To zawieszenie czło

wieka dzisiaj w niemożnych otchłaniach kosmosu 
przywraca świeżość wszystkim uczuciom roman
tyzmu." 

BOHDAN KORZENIEWSKI 
(wypowiedź w cyklu „Współczesnoś ć 

i tradycja" - Teatr 4/1966 r.) 

„Przekonanie, że dzieło sztuki stanowi całko

wicie jednolitą, organiczną całość, przenikniętą 

we wszystkich swoich częściach tymi samymi za
sadami formalnymi, jest klasycystycznym dogma
tem. W rzeczywistości dzieło sztuki nie jest ni
czym więcej, jak wyrażnie odgraniczoną całością, 
złożoną z elementów, które tylko w ramach tej 
całości i we wzajemnych relacjach posiadają 

estetyczne znaczenie i wartość. Mówienie o cha
rakterach, akcji albo sytuacjach w powieści i dra
macie jako o zjawiskach niezależnych, przypi
sywanie im egzystencji wychodzącej poza dzieło 
sztuki i dającej się wyjaśnić niezależnie od niego, 
jest równie bezsensowne, jak ocenianie różnych 
czynników w obrazie, takich jak kompozycja, 
perspektywa i kolor, inaczej niż w ich wzajem
nym związku. 

„„.dramat w ogólności, nawet w rygorystycznej 
formie greckiej czy francuskiej tragedii, ujawnia 
„atomistyczny" typ struktury, podobny do struk
tury opery lub oratorium, z ich wielkimi ariami 
i futti, a polegający na wywoływaniu odrębnego 
efektu przez każdą oddzielną scenę". 
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ARNOLD HAUSER 
"Filozofia historii sztuki" 

„Ktoś mi powie, że w czytaniu należy odwra
cać się od potęgi pierwotnej, z jaką autor two
rzył, a któż tak za czasów Szekspira pojmował 
go, jak my dziś? Ale ja odpowiem, że czytanie 
aut0ra zależy na wyczytaniu zeń tego, co on 
tworzył, więcej tern, co pracą wieków na tern 
urosło." 

CYPRIAN KAMIL NORWID 
„O Juliuszu Słowackim" 

„Teatr musi być wierny rzeczywistości - ale 
której? Tej sprzed stu dwudziestu lat, czy tej 
dzisiejszej? Czy wystarczy, jeśli widz wyniesie 
z przedstawienia przekonanie, że dany utwór 
prawdziwie i z postępowej perspektywy obrazo
wał ongiś życie i działanie ówczesnych ludzi. Do
brze - mógłby wtedy zapytać · - to jego histo
rycznoliteracka zasługa, ale po co pokazujecie 
go mnie? 

To więc, że teatr poszukuje w dawnych utwo
rach takich treści i myśli, które miałyby swoje 
znaczenie w nowych czasach, że nie tylko chce 
przedstawiać ówczesną moralność, ale i uogól
niać, kształtować propozycje dla współczesnej -
to, moim zdaniem wynika właśnie ze zrozumienia 
jego zadań ideowych." 

EDWARD CSATO 
„Szkice o dramatach Słowackiego" 
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