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Juliusz Słowacki 

BENIOWSKI - PIEŚŃ Il (fragment) 

O! nie lękajcie się mojej goryczy! 
Dalibóg! nie wiem sam, skąd mi się wzięła; 
Długo po świecie, pielgrzym tajemniczy, 
Chodziłem farby zbierając do dzieła, 
A teraz moja muza strof nie liczy, 
Lecz złe i dobre gwiazdy siać zaczęła; 
Komu za kołnierz spadnie przez przypadek 
Syrius rzucony przez nią lub Niedźwiadek, 

Spali się - lecz ja nie winien. Per Bacco! 
Róźnymi drogi mój poemat wiodę; 
Jak Chochlik często częstuję tabaką, 
A gdy kichają, ja za.czynam odę, 
Na przykład drugą piękną Odę taką 
Jak do młodości. Moźe serca młode 
Pokochają mnie za to, źem jest śmiały 
Jak Roland, który wpół rozcinał skały, 

I teraz chciałbym rozciąć - co? - dom jeden, 
Podolski jeden dom rozciąć na dwoje; 
I pokazać wam, jaki szczery eden! 
Jak nieraz pełne aniołów pokoje! 
Jak złoty, piękny domów jest syredeń! 
Ukraińskie to słóweczko, nie moje, 
Wywołał je tu rym przez dźwięki bliźnie, 
Nie miłość, którą mam ku Kozaczyźnie. 

Chciałbym więc rozciąć jeden z dawnych dworów, 
Które na górach stoją nad stawami. 
Stawy - to tarcze z tęczowych kolorów, 
Gdzie się łabędzie białe za gwiazdami 
Gonią. podobne do srebrnych upiorów, 
A na nie ksieżyc jasn ymi oczami 
Patrzy, na niebie jeden - przez topole, 
A drugi taki złoty księżyc - w dole. 

Atoli wnętrze tych domów dopiero 
Poetyczne jest - zwłaszcza jeśli miłość 
Oświeci, wonną je napełni mirrą 
I ścian drewnianych sprostuje pochyłość; 
Podolanek są usta srebrną lirą, 
Serca .„ Ta strofa ma pewną zawiłość, 
Której nie lubię, lecz ję skończyć muszę 
Serca są takie jak aniołów dusze. 

3 



Beniowski - pieśr1 II (fragment) 

Sam znałem jedną - lecz nie wspomnę o niej, 
Bo się nacizwyczai mój rym ·rczserdeczni. 
Od serca mi jej wiało tyle woni 
I tyle światła, że mi dziś słoneczniej -
Chociaż mi zegar teraz północ dzwoni -
Niż gdybym w Boga się patrzał najwieczniej . 
Niech was blużnierstwa nie rozpędza trwoga; 
Ona umarła już. - Jest cz~ścią Boga. 

Dosyć o sercach strzaskanych, o świecie 
Tu, ziemskim, i tam, nadsłonecznym; oba 
Smętne są. - światy wam utworzę trzecie; 
Jeżeli się mój poemąt podoba, 
Znów drugi, wielki tom napiszę w lecie: 
A te zostaną pieśni jako proba 
Wcale nie według mego serca - ale 
Ponieważ moje są, otwarcie chwalę. 

„Głupi! o sobie dobrze mów!" - \Vykrzyka 
Ryszard w okropnym bardzo monologu, 
Ujrzawszy siebie we śnie jak krwaw nika 
Oczerwienionym, na piekielnym progu -
Szkoda, że w księdzu Kiefalińskim znika 
Szekspir; przyczyną jest trudność połogu 
W stanie bezżennym - także to, że z księdza 
Nie może nagle być Makbeta jędza. 

O księżach dobrze mów! jest to przestroga 
Już nie Szekspira; na tym fundamencie 
Moralność cała stoi. - Lecz na Boga! 
Gdzie mój poemat? Moje przedsięwzięcie 
Epiezne? Moja Ariostyczna ciroga? -
Widzę, że wszystko mi stoi na wstręcie, 
Nawet pisania łatwość rzuca plamę -
Mówią, że w czterech dniach · układam dramę. 

O Boże! ileż bym stworzył romansów, 
Gdym chciał wszystkich d ... .. w być zabawą, 
Wyspą dla grubych naszych Sanczo Pansów, 
Na której by się uczyli ze sławą 
Sylabizować . Lecz z prozą aliansów 
Nie chcę - do wiersza mam, jak sądzę, prawo. 
Sam się rym do mnie miłośnie nagina, 
Oktawa pieści, kocha mię sestyna. 

Ktoś to powiedział, że gdyby się słowa 
Mogły stać nagle indywiduami, 
Gdyby Ojczyzną był język i mowa, 
Posąg by mój stał, stworzony głoskami, 
Z napisem: „Patri patriae". 
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Tadeusz z.e1ensk1 tJ.:rny) 

FLIRT Z MELPOMENĄ (Wieczór IX X (fragm.) 

Literatura polska ma swoje paradoksy, nad którymi 
długo by się można zastanawiać. Jeden z nich to nie
stosunek między ogromem talentów a wkładem naszej 
literatury w ogólne piśmiennictwo. Można by to naz
wać „sobkostwem" literatury polskiej, co zresztą nie 
jest bynajmniej zarzutem, t ylko stwierdzeniem faktu. 
Rozejrzyjmy się po świecie: gdzież znajdziemy takiego 
artystę komedii jak Fredro, taki dziw teatru jak Wy
spiański - a jakie ich znaczenie z punktu widzenia 
powszechności? Żadne. To jest wspaniały luksus, pań
skość życia polskiego: my sobie takich mamy na pry
watny użytek! Ale nigdy tak żywo nie oblega mnie to 
poczucie, jak kieC:y sie zastanawiam nad tą komec'ią 
Słowackiego, nad tym F a n t a z y m czy N o w ą D e
j a:! i r ą, którą znalem cd młoC:u jeszcze pod trze
cim, dowolnym i dziś już zarzuconym tytułem: N ie
p opr a w n i. Przecież ta komedia to jest cud, jakiego 
nie miała i nie ma Europa. Mówi się dużo o „bluszczo
wości" Słowackiego, a przecież ta sztuka to jest feno
men oryginalności, kwiat wyrosły wprost z ziemi. 
W pełnej epoce romantyzmu, gdy poezja w teatrze 
udc!--ala w cwanaście lub fantazję, ta kcmedia wsp ó l
e ze s n a, pisana najwspanialszym wierszem, a realiz
mem swym wyprzedzająca póżniejszy teatr mieszczal1-
s!ci, ta sztuka idąca swobodną stopą poprzez płaskość 
i tragiczność, przez groteskę i patos, najśmielej mie
szająca tony, z cudownym poczuciem wieloplanowości 
życia - jest czymś zupełnie jedynym, zarówno w twór
czości 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 szlacheckim dworze na Podolu, jednym skrzydłem 
poezji sięgając śniegów Sybiru, a drugim laurowych 
gajów Italii. Bo to było właśnie nasze życie ówczesne, 
po roku trzydziestym pierwszym: w domu pozostali hra
biowie Respekty, innych pognano na Sybir, inni - jak 



Flirt z Melpomeną 

sam Słowacki - poszli błądzić nad kaskadami Szwaj
carii albo, jak Krasiński, przy boku pięknych kochanek 
po Włoszech, tam gdzie „z winnic kapią bluszcz i róże" 
... I ci na Sybirze byli nieznani i niemi; chwała miłości 
ojczyzny, poezja tułactwa przypadła tamtym... I Sło
wacki w tym podolskim dworze skonfrontował te dwie 
poezje, te dwa wygnania, te dwie górności.. . Czy w tę 
komedię, która niewątpliwie była pamfletem na Zyg
munta Krasińskiego, nie weszła spora doza bolesnej -
i niesprawiedliwej zresztą - autoironii? 

Aby osiągnąć tę konfrontację, w życiu prawie nie
możliwą, aby te trzy Polski skupić na chwilę pod jed
nym dachem, Słowacki uciekł się do niesłychanie śmia
łego skrótu. Nie uniknął przy tym oczywiście pewnych 
nieI?rawdopodobieństw, których poczucie mamy jednakże 
dopiero wtedy, gdy zaczniemy całą tę historię zbytnio 
przyciskać do muru. Wtedy możemy się dziwić, dlaczego 
Jan, traktowany jak przybrany syn przez Majora, może 
rozczulać Hrabinę Idalię swym dziurawym butem itp. 
Ale zanim zaczniemy prawować się o to z poetą, zau
ważmy , że Słowacki nie złożył kierownictwu Teatru 
Narodowego swojej sztuki jako „gotowej" do grania ; 
nie wiemy nawet, jaka byłaby ostateczna jej rec:' akcj a 
w druku. Bo ten klejnot literatury zna!eziono w szak 
w pośmiertnych papierach poety; kto wie, jakie jesz
cze przeobrażenia byłby przeszedł ten genialny brulion, 
na którym nawet tytuł F a n ta z y dopisany był obcą 
ręką. 

Bo aby do reszty zapamiętać się w podziwie, wystar
czy uprzytomnić sobie warunki, w jakich tworzył Sło
wacki. Budowniczy naszego teatru, który ani jednej 
swojej rzeczy nie oglądał na scenie! Opuścił młodym 
chłopcem kraj, aby do niego nie powrócić nigdy, i nie
omylną ręką napisał tę współczesną polską komedię, 
która aż pachnie Polską; to wszystko to są rzeczy bar
dzo dziwne. I pomyśleć, że dziś, kiedy jakiemuś bazgra
czowi przez parę miesięcy teatr zwleka z wystawieniem 
zbyt niemądrej sztuki, zaraz podnosi się krzyk o mor
dowanie „polskiej twórczości"! Doprawdy doszliśmy do 
straszliwego nadużywania pewnych słów. 

* • 
* 

Znowuż nasuwają się tutaj refleksje. Ileż przy pow
staniu Teatru Narodowego, i potem, nagadało się o ko
nieczności tworzenia „żelaznego repertuaru"! I zamiast 
zbliżać się do tego tak słusznego postulatu - oddali
liśmy się od niego w beznadziejne dale. Za parę ty
godni zejdzie ten Fa n ta z y z afisza, aby wrócić za 
lat kilka lub kilkanaście ... Każdy, kto nie jest dziku
sem, powinien iść do teatru zobaczyć tę sztukę. 
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Edward Csato 

„F ANT AZY" CZYLI ROMANTYCZNE POZY 

„W każdym człowieku dwie osoby: sceny musiałyby 
być zawsze podwójne, jak medale mieć dwie strony. -
Komedyja :tVJ;oliera koniec wzięła". Tak rezonował w 
„Panu Jowialskim" Ludmir, dobrze widać zorientowany 
w kierunkach zainteresowań współczesnych dramato
pisarzy. Był rok 1832. Słowacki w tym roku wydał 
pierwsze swoje dwa tomy (w roku następnym Musset 
opublikuje „Kaprysy Marianny" i „Fantazja"). Po ośmiu 
latach powstanie rękopis „Fantazego", nie opubliko
wany aż do śmierci poety i dłużej, bo do 1866 r., kiedy 
ogłosił go Małecki. Z powodów, których możemy się 
tylko domyślać, Słowacki nie zechciał rzucić na rynek 
utworu, w którym zawarł swoje rozrachunki z roman
tyzmem, no i z romantykami oczywiście. Po wydaniu 
drukiem wkrótce zagrano „Fantazego" na scenie; od stu 
mniej więcej lat należy on do polskiego repertuaru i 
nietrudno zauważyć, że zainteresowanie nim wzrasta. 
Wzrosło szczególnie po drugiej wojnie światowej . Wi
docznie rozrachunki z romantyzmem nie straciły na ak
tualności. 

Fredro trafnie zauważył, że jednym z odkryć roman
tyków było uświadomienie sobie - a może nie tyle 
uświadomienie, ile eksploatowanie w literaturze -
dwoistości ludzkiej fizjonomii duchowej. Dwoistości, to 
może za mało powiedziane: chodziło nie tylko o współ
istnienie w duszy ludzkiej dobra i zła, brzydoty i pięk
na, wzniosłości i śmieszności, ale także o podstawową 
wieloznaczność, jaka się na tym tle wytwarzała w sto
sunkach pomiędzy ludźmi. O dialektyczne, powiedzieli
byśmy dzisiaj, współgranie tych antynomicznych czyn
ników w każdej konkretnej sytuacji. Bohater „Fanta
zego" jest na przemian szlachetny, cyniczny, wzniosły, 
zawstydzony, skomplikowany i prosty, interesowny i 
ofiarny; więcej, bo nie tylko na przemian jest taki, 
ale i jednocześnie wszystkie te właściwości łączy jakoś 
w sobie; od sytuacji tylko zależy, który z tych rysów 
wyda się dominujący . Współczesny stylista podszepnął
by tu określenie, że zmienia maski. Na pewno, zmienia 
je; i nawet gdy czyni to niejako instynktownie, już po 
chwili pojawia się świadomość i każe mu jeszcze do
kładniej dostosować swoje pozy do zaczętej gry. Ale 
zbytek świadomości z kolei grze przeszkadza, demaskuje 
ją, w ytwarza dystans pomiędzy osobą a jej maską i po
zą. Fantazy szuka prostoty, szczerości i w ten sposób 
zabawa zaczyna się od nowa. Czy się skończy? Czy 
możemy mu wierzyć, kiedy przy umierającym Majorze 
wyznaje: „przez tę śmierć tak krwawą i ciemną jestem 
człowiekiem ochrzczon"? 

Nie wiemy, jaki będzie Fantazy i nie wiemy nawet 
dobrze, jaki jest. Aby dać przykład: Słowacki nie po
wiada wyraźnie, czy jest to rzeczywiście poeta, czy też 
tylko wielki pan, koneser, bawiący się literaturą. A dy-
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„Fantazy" czyli romantyczne pozy 

lemat jest przecież niebagatelny, bo to, co skłonni by
liśmy przebaczyć autentycznemu artyście, w działa
niach tego drugiego staje się jeszcze jednym rysem 
minoderii, dodanym do poprzednich. A jak przedstawia 
się jego stosunek do Idalii i Diany? Romans (czy rze
czywiście już kończący się?) z jedną, plany małże11s;cie 
wobec drugiej - to fakty, pozornie proste, w istocie 
bardzo skomplikowane przez pełną niejasności aurę 
psychiczną, jaka unosi się nad nimi. Nie mniej zaw_i
łości znajdzie, kto spróbuje wgłębić się w przeżycia 
Idalii. Osoba egzaltowana, przyjmująca - trochę świa
domie, trochę nieświadomie - styl bycia powieścio
wych romantycznych heroin i pragnąca się do nich upo
dobnić; ale co kryje się za tą egzaltacją? Chytre mtry
gi, mające przywrócić jej „Fania", czy też szaloi:a, n~: 
zwracająca uwagi na żadne konwenanse, nam1ętnosc 
serca? A może namiętność mózgu - ambicja? 

Na pewno nie tylę pytań nasuwa się przy innych 
osobach dramatu; wydają się one prostsze, czasem na
wet prostoduszne; ale i z nich wiele nosi maski, i cne 
mają swoje duchowe zakamarki, które, gdyby je zba
dać dokładnie, kazałyby zmienić nasz sąd o nich. W re
zultacie chciałoby się do obrazu wydarzeń, przedsta
wionych w tej iskrzącej się wieloznacznościami komedii, 
zakończonej nagłym, ::tUrowym akordem dramatycznym 
- chciałoby się zastosować do niego określenie, wypo
życzone z tytułu sztuki Pirandella: „tak jest, jak się 
państwu wydaje". . 
Słowacki i Pirandello - cóż to za skojarzenie? Nie

jeden historyk literatury żachnąłby się na nie, i pewn~e 
miałby rację. Ale w naszym pojęciu ma on wyrazić 
tylko tyle, że „Fantazy" jest pierwszym w Polsce 
(i jednym z pierwszych w Europie!) utworem drama
tycznym o tak nowocześnie wyrafinowanym rysunku 
postaci. Wszystkie kolory romantycznej palety, wszyst
kie zdobycze techniki scenopisarskiej romantyzmu zo
stały tu wykorzystane do prowadzenia osobliwej, „gr,y
zącej sercem'', przepojonej ironią i auto~ronią, ':"alki 
z romantyczną stylizacją, z romantycznymi pozami. Do 
poszukiwania prostoty. Przy tym samo ujęcie roman
tyzmu przez poetę wielokrotnie wy~racza yoza cechy, 
mieszczące się w konkretnym i:urcie stylistycznym, 7. 
początku dziewiętnastego wieku, t dotyka postawy ogol
niejszej, którą również określa się jako ,„~omai:tyc~ną" . 

Dlatego można w tym utworze szukac t docierac do 
coraz nowych aktualności. Dlatego inter:i:~retowano ~o 
już tak rozmaicie i na pewno jeszc~e się go będzie 
rozmaicie interpretować. Jak mało ktora ze sztuk na
szego dramatu romantycznego, pozostawia „Fantazy" 
stcsunk>0wo niewie'.e miejsca dla tzw. „innowacji insceni
zatorskich". Ale pomysłowość reżyserską i aktorską 
pobudzić może w sposób zadziwiający. 
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Marian Sienkiewicz 

„FANTAZY" I KOMENTATORZY 

„Fantazy" obrósł wyjątkowo dużą ilością opracowań 
i komentarzy. Od ustaleń pierwszego moncgrafisty Sło
wackiego - Małeckiego po ostatnich egzegetów przewi
jały się rozmaite tematy badawcze, które usiłowały 
wyjaśnić niezmiennie intrygującą zawartość dramatu. 
Zmieniały się modele badawcze i kierunki interoreta
cji, utwór, poddawano analizom biograficzno-psycho
logicznym, strukturalnym czy socjologizującym z do
kładnym opisem gospodarczo-społecznym; nie poniecha
no także zabiegów upolityczniających. Gdy jednak 
skrupulatnie przepatrzymy stan badań tym dziełem, 
okazuje się, że najmniej poświęcono uwagi jego kształ
towi dramatycznemu i wynikającym stąd możliwoś
ciom scenicznym. Po dziś dzień nie posiadamy pełnej 
a zarazem inspirującej analizy teatralnej „Fantazego" 
ani też takiej jego oceny, która by ukazywała całą zło
żoność ideowo-artystyczną. 
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„Fantazy" i komentatorzy 

Dawni badacze twórczości Słowackiego a więc ci, któ
rzy interesowali się nim w granicach czasowych lat 
1866/67 - 1939, wyznaczyli wcale nieźle mapę proble
mów „Fantazeg.o". Gorzej było natomiast z ich rozwią
zaniem czy wyjaśnieniem. Tu często sugestie interpreta
torów zmierzały w fałszywym kierunku. Przeważała 
<>pinia, że jest to utwór nie wykończony, dlatego taki 
„las niekonsekwencji", jak pisał m.in . Józef Tretiak. 
Tym tłumaczono również dziwną i niezrozumiałą dla 
nich niejednolitość gatunkovyą. Dociekania biograficzne 
odkryły pierwowzór Idalii w Joannie Bobrowej a Fan
tazego w Zygmuncie Krasińskim . Spostrzeżenie słuszne . 
1leż jednak sprowokowało to bałamutnych domysłów 
i komentarzy, które mało lub prawie nic nie wniosły 
<Io wiedzy o utworze. Z wyłączeniem oczywiście studiów 
Kleinera czy Kołaczkowskiego, gdzie właśnie metoda 
biograficzno-psychologiczna została spożytkowana do 
wskaza:1.ia drogi info rmacji Sło"wackiego o sytuacji w 
kraju (relacje samej Bobrowej i atmosfera jej galonu 
paryskiego, gdzie przebywali ludzie z Pols~i) . Ale rów
nocześnie u Kleinera przeczytamy zdanie: „po raz 
pierwszy motorem akcji stał się u niego (Słowackiego) 
pieniądz prawie jak u Balzaca". A Boy-Zele11ski zRnwa
ży : „«Fantazy» swym realizmem wyprzedzał późniejsz~ 
teatr mieszczański" . Ten aspekt sprawy w krytyce i 
polonistyce po 1945 r . nabierze znaczenia zgoła pierwszo
rzędnego. Nim tę nić interpretacji pochwycą późniejs.i 
egzegeci - w starej polonistyce i krytyce ~ądy te. u.zn8:~ 
przyjdzie za świeże i odkrywcze. O wiele bardzieJ rnz 
analizy poświęcone poszczególnym postaciom „Fanta
zego". Przykładem wymownym mocowanie się z zagadką 
Majora . Jego zachowanie się i udział w akcji utworu 
wydawały się „steki~m niekonsek"'.enc~i"! poró.wn~wano 
go z mickiewiczowskim Rykowem i dziw10no się, ze tak 
:szlachetny i ofiarny. 

Już w roku 1945 pojawiają się pierwsze oceny „Fan
tazego" według nowych kryteriów. Z okazji wystawień 
utworu i na marginesie wydarzeń teatralnych. Aktual
ność i aktualizacja „Fantazego" - to odkrywano i pod
noszono na pierwszym miejscu. Ton i kierune~ "'.ystą
·pień był zdecydowany - nie tylko ":' sposo.b1~ m~~r
pretacji ale i w charakterystyczny~ UJmo':"an.rn re.al10:V 
dzieła. „W pałacu polskich feudałow na ziemi etrn.cz~ie 
niepolskiej zjawia się major rosyjski.: ." - tak widzia~ 
rzeczywistość utworu w owym czasie znany poeta . i 
"krytyk. Nie był odosobniony. Główn~ spraw~ s~ała się 
teraz przyjaźi'l Majora z Janem, .ktorą podr:iesio~o do 
rangi symobolu rozgrywających się wy<;lar~en poht;vc~ 
nych ówczesnych lat. Drugi problem, Jaki skwapllwie 
podjęli krytycy a później badacze „F~mtazego" - .to 
iinansowe perypetie Respekta, ich analiza na szerokim 
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„Fantazy" i komentatorzy 

tle przemian gospodarczo-społecznych, drobiazgowe usta
lania realiów dzieła czy wreszcie podpowiadanie Sło
wackiemu antyfeudalnego tonu krytyki. I znowu poja
wiły się pretensje do „Fantazego" tak wysoko skąd inąd 
wyniesione - za rzekome ograniczenia ideowe a co 
z tego wynika i artystyczne niedomogi. 

Przeanalizowano krytycznie i demaskatorsko te po
staci, które wydawały się nosicielami cech ujemnych . 
Tadeusz Peiper w cyklu artykułów na łamach „Odro
dzenia" (1946 r .) kompromitował bezlitośnie Fantazego 
a pastwił się dosłownie nad Idalią. Nie pomogła „Obro
na Rzecznickiego" (1948 r.) Kazimierza Wyki, który 
chciał uchronić tę postać od źle pojętej, fałszywej i tra
dycyjnej interpretacji teatralnej . U późniejszych bada
czy Rzecznicki „stacza się do roli faktora i rajfura" -
„pozostaje jednocześnie typem totumfackiego". Z inneJ 
wprawdzie pozycji, bo od strony dramaturgicznej pod
dawał „Fantazego" surowej ocenie Wacław Borowy. Za
rzucił on m.in. Słowackiemu w yeliminowanie ze sceny 
głównych momentów akcji, jak porwanie Rzecznickiej, 
drwin Kałmuka z Fantazego czy wreszcie pojedynku 
Fantazego z Majorem. 

Tak w ogromnym skrócie i uproszczeniu wygląda 
sprawa „Fantazego" Pierw~zy i:;cdjął ją w 1akim 
s tanie Edw ard Csat6 w a rtykule pt. „Fantazy' ja~:o 
dramat romantyczny" („Szkice o dramatach Słowac
kiego", 1960) . Prześledził przeobrażenia sceniczne „Fan
tazego", ukazał ich związek z tendencjami krytyki i 
nauki, zdecydowanie i bezwzględnie, choć nader tak
townie, rozprawił się z błędnymi teoriami lat pięćdzie
siątych i spróbował rozszyfrować poetykę samego dzie
ła. Najcen niejsze w pracy Csató w yd,aje się udowod nie
nie zupełnego fiaska procesu naciągania „Fantazego" do 
konwencji realizmu krytycznego a więc tłumaczen ie 
tak zł - żonego utworu językiem X1X-wieczl! ej p::iw ieści 
czy dramatu obyczajowo-społecznego . Csató nie tylko 
krytykuje swoich poprzedników - sam również propo
nuje, odczytując „Fantazego" jako „dramat miłości" . 
Warto, sądzę, zapamiętać tę sugestię krytyka. 

W trzy lata po rozprawie Csató - wystąpił Wacław 
Kubacki szkicem noszącym tytuł „Wielka komedia" Sło
wackiego". (W wyobraźni, 1964) . Wybitny znawca 
twórczości autora „Fantazego" precyzyjnie zestawił są
dy starych i nowych badaczy. Podważył szereg błęd
nych twierdzeń i głupstw interpretacyjnych . Idąc w tym 
samym kierunku, co Csató, zrewidował postać Majora 
i narosłe wokół niej nieporozumienia . Błysnął w końcu 
tezą tyle frapującą, co ryzykowną zarazem. „Fantazy", 
to według niego „wielka komedia" typu calderonow
skiego, gdzie element komiczny splata się z tragicznym. 
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OS OBY 

HRABIA RESPEKT - były marszałek powiatowy \ 

HRABINA RESPEKTOWA - jego żona 

DIANA 
- ich córki 

STELLA 

HRABIA FANTAZY DAFNICKI 

RZECZNI(_:KI - marszałek powiatowy, 
jego towarzysz 

HRABINA IDALIA 

WOŁDEMAR HA WRYŁOWICZ - major rosyjski 1 
JAN - były powstaniec, zesłany na Sybir l 
KSIĄDZ LOGA 

KAJET AN - kamerdyner Respektów 

HELENKA - pokojowa Idalii 

ANTON - kamerdyner 

KAŁMUK - sługa Majora 

Asystent reżysera 

CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

Asystent scenografa 
MIKOŁAJ LĘDZION 

- JÓZEF PIERACKI 

- ELŻBIETA WIECZORKOWSKA 

- ZOFIA KUCÓWNA 

- MAGDA CELÓWNA 

- ADAM HANUSZKIEWICZ 

- SEWERYN BUTRYM 

-HANNA BEDRYŃSKA 

- JULIUSZ ŁUSZCZEWSKI 

- TADEUSZ JANCZAR ,/ 
GUSTAW LUTKIEWICZ 

- ALEKSANDER PIOTROWSKI 

- EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 

- EMILIA KRAKOWSKA 

- KAROL STEPKOWSKI 

- KAZIMIERZ JANUS 



„Fantazy" i komentatorzy 

„W ramach calderonowskiej konwencji wiele kwestii, 
z którymi nadaremnie łamali się historycy literatury i 
krytycy, tłumaczy się doskonale, np. stosunek relacji 
do akcji, mieszanina buffa i powagi, obecność wznio
słości i kpiny, silne kontrasty, poważne napięcia dra
matyczne i efekty farsowe.„" 

Teza więc Kubackiego czeka znowu w kolejce na 
sprawdzenie przez teatr. Odrzucając nieprzydatną formu-
łę realizmu krytycznego, omijając równocześnie wielo- I 
znaczną poetykę romantyczną - proponuje konkretną t 
konwencję teatru hiszpańskiego. Czy udżwigni'~ ona 
problematykę „Fantazego"? Czy jest w stanie zwalić 
pokłady złożoności tego dzieła, o których najlepiej roz-
prawia się w mikroanalizach przy poszczególnych cha
rakterystykach postaci - a w trakcie tworzenia syntez 
gubi się to, co się uzbierało po drodze jednostkowych 
odkryć i zdefiniowań? Bo przykładowo: Rzecznicki jako 
gracioso „ludowy prześmiewca pańskich wykwintów i 
polotów, szychów, mizdrzeń i wydwarzań" z wnętrzem 
wyposażonym ciężarem gatunkowym postaci odkrytej 
przez Wykę? A Idalia? Tp. tradycyjna, oczerniona, two-
rzona - także przez aktorki - na podstawie opinii o 
niej, którą urabia Fantazy i Rzecznicki, ewentualnie 
może zmieści się w tej konwencji. A inna Idalia? Znam 
tylko jedną i to nieśmiałą obronę Idalii jako kobiety 
obsesyjnie kierującej się uczuciem miłości. To trafne 
usprawiedliwienie - szczególnie dla współczesnego tea
tru. Ale Idalia warta jest przecież wielkiej, rzeczywi
stej obrony. Qbrony nie tylko kobiety, która kocha a 
więc zdolny jest do wszystkiego, lecz przede wszystkim 
dlatego, że potrafi zdobyć się na rzeczową ocenę sy
tuacji, krytycyzm a w chwili stosownej obnażyć postawę 
przeciwnika (Rzecznickiego), potrafi być sobą a grać 
wedle obowiązujących, modnych reguł romantycznego 
flirtu, konwersacji i poetyckości. Ze jest złośliwa, do-
wcipna, piekielnie inteligentna i świadomie przekorna. 
(„Ja egzaltowana, Mówię... dlatego właśnie przebaczy-
łam"). Czy taką Idalię ujmie również calderonowski 
schemat? Ileż pytań można stawiać każdej, najtrafniej-
szej nawet interpretacji czy koncepcji. Osobiście wierzę 
przede wszystkim teatrowi. I teatrowi najbardziej ufam. 
Dlatego też chciałbym zakończyć to zestawienie ewo-
lucji sądów o „Fantazym" skromnym stwierdzeniem 
doświadczonego krytyka. „Żaden najbardziej przenikli-
wy komentarz nie udowodni artystycznego bogactwa tej 
sztuki z taką siłą, jak należycie zrealizowane przed
stawienie". (W. Natanson) . 
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Adam lV'tlckiewicz 

LITERATURA SŁOWIANSKA 
Wykład II - fragment 

Jeden z filozofów słowiańskich, Polak rodem, autor 
dzieła, które będziemy później rozbierali, Trentowski, 
opiera swój systemat na tej za~adzie, że teraźniejszość 
jest dla człowieka wszystkim. Myśl tę, wyglądającą 
na paradoks, wyraził już przedtem poeta polski Gar
czyński : 

Teraźniejszy świat tylko jest wielki, jest boski, 
Przeszły, przyszły są niczym!. .. 

Niezwykłe zapewne się to wyda, że poeta i filozof 
z plemięnia, które nie odgrywa roli zbyt świetnej, i z 
narodu, co jedynie o- przyszłość dobijać się może, ubó
stwiali teraźniejszość. Ale w ich systematach owa teraź
niejszość - to działanie, życie, siła, to owoc przeszłości, 
to zaród przyszłości. Tak więc pomniki piśmiennictwa, 
wszystko, co tylko przypomina przeszłość, wszystkie te 
szczątki przeszłości, którymi tak bardzo chełpią się 
niektóre narody, nie liczą się za nic w tych systema
tach słowiańskich; przeszłość bowiem powinna znajdo
wać się w duchu ludzkim, który zawsze jest teraźniej
szością i miarą przyszłości. Podobnie przyszłość, jako 
nadzieja filozofiozna mająca być urzeczywistnioną, nie 
ma wcale znaczenia w życiu obecnym, w wielkim ży
ciu rodu ludzkiego; dopiero duch człowieczy, realizując 
skupioną w sobie przeszłość, w każdej chwili rozpo
czyna przyszłość. 
Musiałem na wstępie wyłożyć tę prawdę, jako że 

obowiązkiem moim jest omawiać filozofię nie mającą 
żadnej szkoły, literaturę posiadającą niewiele tylko 
dzieł . Moim powołaniem nawet jest wykazać małą war
tość moralną tego wszystkiego, cq jest pamiątką, pom
nikiem, wszystkiego, czego dokonano dla ubóstwienia 
dumy człowieka albo dla łechtania jego próżności. 
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Cyprian K&mil Norwid 

Pierwszy list do M. Kleczkowskiego 

„Gdybym mow1ę był starszym bratem twym, powie
działbym Ci, miły Panie Marianie, że jesteś drażliwym 
jak niewiasta i że Ci tego bynajmniej za złe nie bio
rę (.„). Kiedy wracałem z Ameryki, krewny mój bę
dący w Chinach, pisywał do mnie pod adresem stałym 
Polskiego Literacko-Historycznego Towarzystwa Lon
dyńskiego. Przychodzę raz tam i pytam, czy są listy. 
Sekretarz literackiego polskiego towarzystwa, były po
rucznik armii z 30 roku, obraca się do mnie i powiada, 
zaczekaj Acan przy drzwiach, więc ja cofnąłem się ku 
drzwiom i stanąwszy w progu z kapeluszem oczekiwa
łem aż sekretarz Literackiego Polskiego w obliczu An
glii towarzystwa zobaczy azali listów do mnie nie ma -
nie było owych - wyszedłem. 

Na drugi dzień rano, kiedy siedziałem w mansardzie 
mojej w Londynie słyszę biegnącego po schodach i py
tającego o mnie kogoś - otwieram i widzę, że to se
kretarz Literackiego Polskiego w obliczu Anglii Towa
rzystwa. - Cóż pana sprowadza tak wysoko? - py
tam - „Oto" - odpowiada mi Sekretarz Literackiego 
Polskiego w obliczu Anglii Towarzystwa - oto Lord 
Dudley Stuart przesyła list, który do pana pisze i ta
kowy jemu oddać przyszedłem". Bardzo mi przykro 
było, iż Sekretarz Literackiego Polskiego w obliczu 
Anglii Towarzystwa, były porucznik kawalerii z 30 r. 
tyle sobie ambarasu zadał. Pojmujesz, że gdybym ja 
komu powiedział, że jestem podoficerem hułanów któ
rych każdy szlachcic u nas sztyftował i posyłał (sam 
nawet pamiętam Błażeja służącego mojego dziada po
słanego do hułanów) - gdybym mówię zrobił się podo
ficerem bardzoby to skandalizowało opinię narodową -
ale skoro trzech byłych kapitanów jazdy w obliczu 
Anglii zawiązuje Polskie Literackie Towarzystwo, trwa
jące kilkadziesiąt lat - to nic nie znaczy - ceci ne 
prouve pas meme qu'on peut etrfe charlatan sans le 
savoir - Otóż, domyśl się, dlaczego mnie nic nie obra
ża, a nieobrażając nie czyni przeto, iż czasem się wzglę
dem innych zapomnieć mogę - bo mnie nic nie obraża. 

Twój Cyprian Norwid" 

18 

;:nan1s1a w iguacy vv Hł\.H:: w i"L 

Nowe Formy w Malarstwie i inne pisma estetyczne 

Wystąpiłem poprzednio ogólnikowo przeciw idei tea
tru eksperymentalnego; zaraz wytłumaczę, czemu. Sa
ma nazwa wskazuje na zrzucenie odpowiedzialności 
twórców na wytwór. Powstaje coś na marginesie, na 
próbę właśnie, bez pełnego rzucenia się na albo, albo 
w nieznane, bez ambicji stworzenia ostatecznego wyni
ku, za który by się brało pełną odpowiedzialność. Sztu
ka i eksperyment są to dwie niewspółmierne istności. 
W sztuce nie można próbować - musi się tworzyć, bę
dąc, że tak powiem, zapiętym na ostatni guzik. Może 
wyjść knot mimo wszelkich wysiłków, ale ten wysiłek 
musi być dokonany do ostatka. Wtedy tylko można do
konać czegoś istotnego. Ale u nas zakłada się obok tzw. 
p_oważnego, tj. realistycznego lub dającego tzw. wielki 
repertuar teatru, przy czym ten ostatni idzie przeważnie 
w mylnej interpretacji, bez rozróżnienia w jego obrębie 
sztuki i nie-sztuki - otóż zakłada się taką jakąś nie
poważną teatrbudę, w której nie uświadomieni co do 
istoty sztuki w ogóle, a teatralnej w szczególności reży
serzy próbują na chybił trafił jakichś dziwności 3 stop
nia, jakichś niesamowitości, dzikich strachów, potwor
noslek wszelakiego rodzaju lub systemów wywracania 
wszystkiego na wywrót, jako szczytu przerafinowania 
i perwersji. Przerażona takim stanem rzeczy prawdzi
wie artystycznie czująca publiczność zniechęca się do 
takiej instytucji i chodzi dalej z rozpaczą przez przy
zwyczajenie do tzw. „poważnego" teatru lub przestaje 
chodzić zupełnie. A wszyscy nieartystycznie nastrojeni 
znawcy konstatują jeszcze raz, że cała nowa sztuka by
ła czystą blagą, a nie Czystą Formą, o czym oni już 
dawno zdrowo myślących ludzi ostrzegali. Przydałby 
się jeszcze na samym kcniuszku uciekającym w nicość 
poważny teatr artystyczny na zakończenie - przecież 
tylko raz żyjemy - czy nie warto spróbować. Ale na 
to oowinno być zorganizowane jakieś tzw. „przeszkole
nie" dla reżyserów i aktorów, aby mogli się pouczyć, 
czym jest teatr jako sztuka, jakie są czy mogłyby być 
jego cele, w przeciwieństwie do różnych sposobów przed
stawiania rzeczywistości. 
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Marian Sienkiewicz 

„FANTAZY" NA SCENIE 

. 
Obecność „Fantazego" w teatrze jest tak częsta, jak 

„Balladyny" . . Po raz pierwszy utwór ten wystawiło To
w arzystwo Dramatycz:ie Miłosza 8 ztengla w Stani ła
wowie (1867), Rok 1868 przynosi inscenizację lwowską, 
niezbyt przychylnie przyjętą przez prasę . Do roku 1900 
jeszcze dwukrotnie ogląda Lwów „Fantazego". 
Największe zasługi dla utorowania drogi dramatom 

· Słowackiego położył teatr krakowski. Polityka i założe
nia repertuarowe Koźmiana, Pawlikowskiego i Kotar
bińskiego ugruntowały trwałą pozycję autora „Kordia
na". Po raz pierwszy „Fantazy" (pod tytułem nadanym 
mu przez Małeckiego - „Niepoprawni") pojawił się w 
Krakowie w 1878 r. właśnie za dyrekcji Koźmiana . 
Przedstawienie to uzyskało rozgłos dzięki znakomitej 
kreacji warszawskiego aktora, Józefa Rychtera, (wy
stęp gościnny) w roli Majora. Za dyrekcji Pawlikow
~kiego odbyło się głośne przedstawienie „Fantazego" 
w 1899 r. z Kamińskim w roli Respekta. Okres Kotar
bińskiego , znany przece w"zystl<im w wprowa0zeniu 
„Kordiana" na scenę, przyniósł również premierę „Fan
tazego" w 1903 r. z gościnnym występem Heleny Mo
drzejewskiei w roli Idalii. 
Oótąd utwór ten był niezmiennie wznawiany na 

scenie krakowskiej - 1906, 1907, 1909, 1917 . Obsady 
premierowe „Fantazego" błyszczą tu więlkimi nazwiska
mi aktorów, których warto z tej okazji przypomnieć. 
Antonina Hoffman (Idalia), Bolesław Ladnowski (Fan
tazy), Michał Tarasiewicz (Fantazy), Aleksander Zelwe
rowicz (Rzecznicki, Major), Irena Solska (Idalia), Stani
sława Wysocka (Dianna) i inni. 

Warszawska premiera „Fantazego" odbyła się w 1906 
roku na scenie Rozmaitości w reżyserii Józefa ~:niwic
kiego. Na nastepn:> "remiPrP W:>r<Pawa czekała do r . 
1929. Szczególnie obfity w premiery Słowackiego był 
rok 1909 (setna rocznica urodzin poety) . Kraków zor
ganizował festiwal jego dramatów. Inicjatywę tę pod
jął Lwów i Poznań. Rok ten przyniósł więc szereg pre
mier „Fantazego" w Krakowie, Wilnie, Lodzi a nawet 
w Tarnopolu. Przed wybuchem I wojny światowej war
to odnotować jeszcze jedną premierę „Fantazego" -
w Kijowie (1912 r .) na polskiej scenie założonej przez 
Franciszka Rychłowskiego. Ęgzystencja teatralna Sło
wackiego trwa niezmiennie i po wybuchu wojny. Szcze
gólnie twórcze okazało się środowisko polskich artvstów, 
które znalazło się na skutek deportacji w Rosji. Powsta
ją tu ciekawe inscenizacje i rodzą się nowe przemyśle
nia teatralne, kontynuowane następnie w dwudziesto
leciu międzywojennym. I tak w Moskwie w 1916 r. 
,.Fantazego" wystawia Arnold Szyfman na scenie utwo
rzonego Teatru Polskiego. Stał się on wydarzeniem 
dzięki rolom Osterwy (Fantazy), Osterwiny (Idalia) i Ja
racza (Rzecznicki). 
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. Rok 1929 jest niezmiernie ważną datą w dziejach sce
~1cznych „Fantazeg_o" .• Przedstawienie na scenie Teatru 
arod~wego ~tało się me tylko wielkim sukcesem Oster

wy rezysera r aktora, ale równocześnie zamykało i su
mowa~o aktualny stan wiedzy badawczej i tradycji tea:. 
tralneJ o tym d~i~l~. Ost~rwa w roli Fantazego odkry
wał nowe w~rtosc1 I ?dm1enne jakości sceniczne, inspi
row~ne wspołc~esnym1 tendencjami teatralnymi z któ
:Yn:11 ze~knął się w Rosji; miało to także swoj~ sprzę
~~nt1e z owczesną metodą psychologistyczną w badaniach 

Is oryczno-l!terackich. ·Wielką rolę Fantazego zbudo
waną przez młodopolskiego aktora, Michała Tarasiewi-
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„Fantazy" na scenie 

cza na poetyckości, egzaltacji i patetycznej recytacji, 
utrwaloną w przekazach jako wielkie osiągnięcie aktor
skie - zastąpił Osterwa wiwisekcją psychologiczną 
i próbą określenia motywów postępowania swojej po
staci. Był więc zarazem czarujący, arystokratyczny, z 
duszą poety a równocześnie ukazywał „jednostkowe kon
sekwencje intelektualnego i moralnego dekadentyzmu 
Fantazego". 

Po latach okupacji hitlerowskiej „Fantazy" wrócił na 
scenę dzięki Juliuszowi Osterwie, który najpierw wzno
wił go w łódzkim Teatrze Wojska Polskiego (1945) 
a w 1946 r. w Krakowie. Była to ostatnia rola i reży
seria ciężko chorego artysty. Nowy czas przemian po
litycznych i kulturalnych zaczyna wywierać coraz więk
szy wpływ na kształt sceniczny „Fantazego". Już te po
wojenne realizacje Osterwy cechowało „niezmiernie sub
telne odżegnanie się od wyrafinowania psychologicz
nego". 
Toteż przedstawienie w Teatrze Polskim w Warszawie 

w 1948 r. w reżyserii Wiercińskiego było już znacznie 
bardziej krytyczne, niż łódzkie wobec bohaterów utwo
ru („.). 

Za najbardziej modelowego „Fantazego" w duchu „rea
lizmu krytycznego" a zainspirowanego ówczesną pu
blicystyką uznali krytycy krakowskie przedstawienie 
z 1954 r. w reżyserii Henryka Szletyńskiego . Gustaw 
Holoubek, reżyserując w 1955 r . w Katowicach „Fan
tazego", również poszedł za duchem czasu i główną po
stać z całą analityczną dokładnością poddał demaska
cji. Ale już wrocławski spektakl z 1959 r . w reżyserii 
Leonii Jabłonkówny zaniechał obowiązującej zasady 
kompromitacji na rzecz uchwycenia komediowości utwo
ru i barwnej akcji, choć i w tym przedstawieniu recen
zenci oceniali Fantazego jako „antypatyczną postać". 
Inscenizacja Szletyńskiego (1959/60) w Teatrze Narodo
wym usiłowała łączyć starą tradycję z aktualnymi są
dami polonistyki i publicystyki teatralnej. 

Inscenizacja Jerzego Krasowskiego (Zielona Góra 
1959) usiłowała przeciwstawić się tym sądom, przede 
wszystkim w interpretacji postaci Majora i Rzecznic-
kiego. Inscenizacje ostatniego IO-lecia - Warszawa, 
Łódź, Kalisz, Białystok, Jelenia Góra, Kraków, Kiel
ce - mniej ambitne być może w interpretacji dramatu, 
składają jednakże dowód jego żywotności i własnych 
teatralnych ambicji. 

OD REDA KCJI 
Pozwalam y sobie przypomnieć widze m naszego teatru 

głównych wykonawców wybitnego, w arszawskiego przed
stawienia „Fantazego" z r. 1948 w re:i:yse r~i E. Wierc~ń,
skiego: J . Kreczmar (Fa:itazy), J. Romanowna (Idaha,, 
E. Barszczewska (Dianna) , Al. Zelwerowicz (Major). 
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HAMLET (fragment) 

OKOŁO SWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyszedł 
do mnie Pan Kamiński i oświadczy ł . że chce grać Ham
leta i że chce porozmawiać o Hamlecie. 

O Hamlecie myślę aż nazbyt często i z przyjemnością 
mogę porozmawiać o Hamlecie. 

Od dziesięciu lat go nie czytałem, ale przez długi ciąg 
czasu wprzódy czytałem ciągle i wiele ustępów jeszcze 
umiem na pamięć, i Hamleta - znam. 

Więc możemy mówić o Hamlecie. 

Komentarzy do Hamleta nie czytałem, bo jeśli już 
miałem co czytać, co miało wspólność z Hamletem, to 
wolałem czytać Hamleta i - myśleć. 

Wydawca: Państwowy Teatr Powszechny 
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Organizacja pracy artystycznej 
JANINA ZAHORSKA 

Organizacja pracy technicznej 
JAN TROJANOWSKI 

Przedstawienie prowadzi 
STANISŁAWA LINEBURG 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 
HALINY ROGUSKIEJ 
JANA MRÓWCZYN'SKIEGO 

Prace stolarskie 
JAN UMIECKI 
STANISŁAW DULUK 

Prace malarskie 
STANISŁAW KAMIN'SKI 
MIKOŁAJ LĘDZION 

Prace fryzjerskie 
STANISŁAWA GESTERN 
STANISŁAW WŁUDARSKI 

Prace modelatorskie 
HENRYK ZIELI~SKI 

Prace tapicerskie 
WACŁAW PNIEWSKI 
CZESŁAW STANISZEWSKI 

Brygadier Sceny 
BOLESŁAW PĄTEK 

Kierownik oświetlenia 

ZBIGNIEW KRAJEWSKI 

Opracowanie dfwiękowe 
JANUSZ IDCZAK 
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