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MIECZYSŁAW JASTRUN 

JULIUSZ SŁOWACKI 
Juliusz Słowacki urod ził się w Krzemieńcu, na Wo

łyniu, 4 września 1809 roku. 
Ojciec poety, Euzebiusz, szlachcic wołyński. był 

profesorem w Liceum Krzemienieckim. Matka - Sa
lomea Januszewska, była córką zarządcy dóbr krze
mienieckich. W roku 1811 Euzebiusz Słowacki otrzy
mał katedrę profesora literatury polskiej w Wilnie, 
dokąd przeniósł się wraz z rodziną. Euzebiusz Sło
wacki, profesor literatury i retoryki, próbował rów
nież sił swoich w poezji, przekładał poetów obcych 
i sam pisał dramaty. Matka Juliusza była wykształ
cona, rozmiłowana w literaturze i sentymentalna w gu
ście swe.i epoki. 

W roku 1814 umiera Euzebiusz Słowacki. Wdowa 
z małym jedynakiem wraca do Krzemieńca. Tutaj 
wychowuj e się Juliusz w otoczeniu wrażliwym i sub
telnym, w atmosferze cieplarniane.i. J edynie dziad
kowie przyszłego poety reprezentują w tym otoczeniu 
staroszlachecki obyczaj i prostotę. 

Wspomnienia z Krzemieńca będą towarzyszyły poe
cie do końca, jak Mickiewiczowi wspomnienia z lat 
dzieciństwa „sielskiego i anielskiego". Ale już w dzie
wiątym roku życia opuszcza Słowacki Krzemieniec 
z matką, która wyszedłszy powtórnie za mąż za dok
tora Augusta Becu, profesora higieny na uniwersy
tecie wileńskim, przenosi się znów do Wilna. 
Mały Juliusz rosme, rozpieszczony przez matkę 

i przez córki doktora Becu (z -pierwszego małżeństwa), 
Aleksandrę i Hersylię. Pochłania książki, opanowuje 
szybko język francuski. Jako uczeń gimnazjum krze
mienieckiego przyjaźni się z niezwykle uzdolnionym. 
znającym kilka obcych języków, starszym o cztery 
lata kolegą - Ludwikiem Spitznaglem. o którym póź
niej pisze tak czule w „Godzinie myśli". Samobójstwo 
Spitznagla wywarło niezatarte wrażenie na jego młod-

szym przyjacielu. Pierwsza młodzieńcza miłość do 
Ludwiki Sniadeckiej, córki sławnego profesora Ję
drzeja Sniadeckiego, nieodpłacona wzajemność, miał a 
pozostawić trwały uraz w sercu poety. Proces filoma
tów i filaretów, w którym niepiękną rolę odegrał 
ojczym poety, napiętnowany później w „Dziadach" 
przez Mickiewicza, wstrząsnął Juliuszem, gdyż nie
sława, która otoczyła nazwisko doktora Becu, rzucała 
cień także na j ego rodzinę. 

Pierwsze tomiki Mickiewicza zachwyciły Juliusza. 
Jego pierwsze próby poetyckie (sonaty, „Duma ukraiń
ska", „Szanfary") noszące wyraźne ślady różnych 
wpływów, zapowiadały jednak wybitny talent, który 
rozwijał się z niespodziewaną szybkością . Wkrótce 
w Warszawie, dokąd wyjechał Słowacki (r. 182!') 
otrzymawszy posadę urzędnika w Komis.ii Skarbu. 
pisze nowe utwory. W roku 1830 odda.ie do druku kil
ka powieści poetyckich („Hugo", „Mnich", „Arab", 
„Jan Bielecki" i tragedię „Maria Stuart"). Po wybu
chu powstania iistopadowego pisze szereg utworó\•; 
rewolucyjnych. wolnośc'.owych. Wątły, chorowity, nie 
może wziąć ud ziału w walce zbrojnej. Wyjeżdża za 
granicę (dnia 8 m arca 1831 r.) przez Wrocław do 
Drezna. Podobno otrzymuje od Rządu Narodowego mi
sję do Londynu. Po krótkim pobycie w stolicy Anglii 
jedzie do Paryża. Tu w roku 1832, ukazują się dwa 
tomiki utworów Słowackiego, zawierające obok odda
nych do druku jeszcze w Warszawie poemat pt. „Żmi
ja" i tragedię „Mindowe". 

Te pierwsze zbiorki utworów Słowackiego nie zna
lazły oddźwięku na emigracji ani w kraju. Mick!e
wicz miał wyrazić się o nich, że jest to „piękna świą
tynia 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 życia. . . 
Słowacki wyjeżdża z Paryża do cichej szwajcarskl~J 

Genewy i tu w pern1jonacie Pani Pattey żyje samotnie 
przez kilka lat. Tu powstają nowe dzieła Słowackiego. 
Przede wszystkim „Kordian" (1833 r.) - odpowiedź na 
III część „Dziadów". Tu również powstaje baśniowa 
„BaHadyna" (1835 r.) i realistyczny dramat pt. „Hor
sztyński" (1835 r), jeden z najznakomitszych utworów 
Słowackiego. 

Z wycieczką alpejską wiąże się poemat miłosny 
„W Szwajcarii" (1836 r.). 

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 r. wraca do 
Rzymu. Pracuje nad nowymi dziełami. W roku 1838 
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wychodzi „Anhelli", w rok później ukazują się „Trzy 
poematy", ( „W Szwajcarii", „Ojciec zadżumionych", 
„Wacław") oraz „Poema Piasta Dantyszka". 

W grudniu 1838 r. wyj eżdża z Wioch do Paryża. 
W roku 1839 powstają nowe tragedie Słowackiego: 

„Mazepa", „Beatrix Cenci", „LiUa Weneda", z „chó
re1n od poety", - „Grobem Agame111nona". 

Krytyka przyj mowała te dzieła z drwinami lub grze
bała j e milczeniem . Mickiewicz nie zmienił swego 
ujemnego zdania o poezji Słowackiego . Nie zbliżyła 
również trwale obu poetów ucz.ta, wydana przez księ
garza Eustachego Januszkiewicza (25 grudnia 1840 r.) 
na cześć Mickiewicza, który właśnie otrzymał katedrę 
literatury słowiańskiej w College de France. 

Zaszczuty przez krytyków, oczerniony plotką emi
gracyjną, wys tąpił Słowacki do walki z opinią w „Be-
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nwwskun" (pierwsze 5 pieśni 1841-42) . Poemat ten 
o bohaterze konfederacji barskiej, później zdobywcy 
Madagaskaru, zawiera obok mnóstwa ciekawych dla 
badacza życia i twórczości poety s zczegółów - atak 
generalny na „szkolę Litewską", na Mickiewicza i na 
krytykę ówczesną . Nawet z powodu jednego złośliwego 
zwrotu wyzwany został Słowacki przez głównego tępi
ciela jego poezji, krytyka Ropelewskiego, na pojedy
nek. W ostatnie.i jednak chwili Ropelewski stchórzył. 

„Beniowski" przyniósł poecie pewien rozgłos, jo
zyskał mu sympatię kół demokratycznych emigracji. 
Zdawało się, że poezja Słowackiego zna.id.zie teraz 
drogę do czytelnika, do owych „zjadaczy chleba " , któ
rych chciała przerobić w „aniołów", zwłaszcza, że poe
zji tej przybył w pomoc ogłoszony w roku 1841, zna
komity artykuł „Kilka słów o Juliuszu Słowackim", 
pióra Zygmunta Krasińskiego, który sta wiał autora 
„BaHadyny" obok Mickiewicza. 

Ale poeta nie był zadowolony z sukcesu; zdawał so
bie sprawę, że był to sukces powierzchowny i okupiony 
ustępstwami. Słowacki, osiągnąwszy wiek męski, żądał 
od siebie coraz więcej, jako artysta i myśliciel, czuł 
potrzebę coraz większej doskonałości moralnej. Z tego 
okresu coraz głębszego „uczłowieczenia się" poezji 
Słowackiego pochodzą fragmenty nie dokończone.i tra
gedii „Zlata Czaszka", pełnej realizmu prostoty, god
ne.i Mickiewicza. W tym również powstaje niewykoń
czony dramat „Fantazy", tragi-komedia romantyczna 
o szerokiej problematyce s połeczno-moralne.i . 

Dalszy rozwój twórczości Słowackiego skrzywiony 
został pod naporem mistycyzmu , który ogarnąwszy 
emigrację - skłonną do przyjęcia najdziwnieszej i po
zbawionej sensu ideologii - dotarł również do poety 
i podbił go zupełnie. Andrzej Towiański, założyciel 
nowej sekty religijno-mistyczne.i wciągnął do swego 
„Koła", obok Mickiewicza. Goszczyńskiego i innych 
wybitnych Polaków. również Słowackiego . Słowacki 
przejął się „nauką" mistrza, którego dziś skłonni je
s teśmy uważać za oszusta i agenta reakcji politycznej, 
i zaczął tworzyć w nowym stylu, usiłując w nowych 
swych dziełach zilustrować mistyczną teorię powstania 
świata, celów ostatecznych stworzenia, prymatu „du
cha" nad materią , posłannictwa dus z.. wybranych itp. 
Wtedy to powstają nowe tragedie Słowackiego, jak 
„Ksiądz Marek" i „Sen srebrny Salomei" (1842-43 r.), 
„Zawisza Czarny" (1844 r.), „Samuel Zborowski" 
(1845 r.) i inne, naznaczone piętnem geniuszu, lecz 
zmącone w pomyśle i wykonaniu. Podobne cechy nosi 
obszerny poemat „Król Duch" (rozpoczęty w roku 1845), 
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który miał ilustrować naukę mistyczną na przykładzie 
dziejów kształtowania się państwa polskiego. 

W tych latach od czasu do czasu budzi się w Sło
wackim dawny zmysł rzeczywistości, pojawia się iro
nia i satyra. Mimo zatargów z Towiańskim i mimo 
wystąpienia z „Koła" .towiańczyków, pozostał jednak 
poeta do końca wierny ideom „mistrza". 

Rok 1848 zbudził Słowackiego z mistycznych urojeń. 
Ostatkiem sił, zapadający coraz bardziej na zdrowiu 
poeta jedzie w Po;mańskie, 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 przebiegająca łagodnie, robi gwałtowne postępy, 
wreszcie śmierć zabiera poetę dnia 3 kwietnia 1849 
roku. 

Nie więcej niż trzydzieści osób odprowadziło trumnę 
ze zwłokami Juliusza Słowackiego na cmentarz 
Montmartre. W 77 lat później naród sprowadził prochy 
poety do Polski, gdzie spoczęły na Wawelu obok pro
chów Mickiewicza. 

(Fragment szkicu zamieszczonego 
w „Zbiorze artykułów o Juliuszu 
Słowackim". Warszawa, 1949 r.) 

8 

Mieczysław Jastrun 

MIECZYSŁAW INGLOT 

„F a n t a z y" 

I. PROBLEMATYKA UTWORU 
(fragmenty) 

R~al.iz~ p~oblematyki. Omawiając szereg nieporo
zu_m,1en, J~.k1e i;a?romadziły się wokół „Fantazego", 
wsrod na31stotme3szych wymieniliśmy również ten
dencje do odczytywania dramatu jako utworu reali
s~ycznego. Stwierdziliśmy dalej, że. był to błąd popeł
n10ny przez badaczy nieświadomie. Przy założeniu że 
„Fa_ntazy" powstał w r. 1841, problematykę dram'atu 
mozna b.yło w ten spos.?b o~czytywać. Stało się tak 
dlateg_o'. ~ew „Fantazym pod3ął poeta problemy zwią
zane sc1sle z aktualnymi sprawami lat 1830-48 jak 
walka narodowowyzwoleńcza i przenikanie stosu~ków 
kapitalistycznycJ:i w strukturę ustroju pańszczyźnia
nego. Szczególme ta ostatnia sprawa była zupełnie 
obca dotychczasowej tematyce dramatów romantycz
nych, bliska natomiast problemom poruszanym zarów
no przez krajową powieść obyczajową, jak i przez 
emigracyjną powieść polityczną. 

Tr_zy ~prawy w:ysuwały się na plan pierwszy w dra
macie 1. ;v_szystk1e trzy znajdowały swoje analogie 
w pow1esc10wych utworach epoki. Są to kolejno: 

1) krytyka obyczaju i postępowania życiowego gór
nych sfer klasy szlacheckiej - w postaci Respektów 
i ich otoczenia, · 

2) krytyka postawy ideowej tej klasy w szczegól
ności zaś społecznych aspektów romanty;mu - w oso
bach Fantazego i Idalii, 

3) próba skonstruowania nowych bohaterów pozy
tywnych, wywodzących się (zgodnie z postępową inter
pretacją przemian historycznych) z szeregu byłych re
wolucjonistów; mowa o Majorze i Janie. 

Rozpatrzmy je po kolei. · 
Respektowie. Sporo uwagi poświęcił Słowacki w dra

macie dziejom rodziny Respektów. Chodziło poecie 
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o ukazanie sprzeczności między pozycją towarzyską 
arystokratycznej rodziny a jej realnym położeniem 
gospodarczym w obliczu ruiny majątkowej. Aby zapo
biec ruinie, nie zawahają się Respektowie przed po
święceniem swojej córki Dianny. Musi ona poślubić 
bogatego człowieka. Tym człowiekiem jest Fantazy. 

Decyzja Respektów narzuca Diannie zobowiązania 
sprzeczne z jej uczuciem. Kocha ona bowiem bohater-

. skiego powstańca i wygnańca Jana. Poznała go pod
czas pobytu na Syberii dokąd rząd carski zesłał Re
spektów na okres powstania listopadowego, obawiając 
się ich współdziałania z „buntownikami". Respekto
wie wrócili po powstaniu z Syberii i prędko zapom
nieli o swoich przeżyciach. W ich świadomości za
brakło miej sca na trwałe uczucie solidarności z tymi , 
którzy za swój udział w walce zapłacili wolnością. 
Dianna będzie o nich zawsze pamiętać. 
Rodzinę Respektów ukazał poeta na wielkie.i scenie 

światowego konwenansu, za które.i kulisami rozgrywa 
się dramat właściwy. Przez cały okres czytelnik śle
dzi równolegle dwie płaszczyzny akcji. Jedna rozwija 
s ię w zbytkownie urządzonym pałacu Respektów, 
wśród wzajemnej wym\any grzeczności między rodzi
cami a konkurentem, między konkurentem a córką. 
O istnieniu drugiej dowiaduje się czytelnik z ust 
naiwnego dziecka: Stelki, młodsze.i córki Respektów, 
która podsłuchała treść nocnych rozmów rodziców 
z Dianną o jej małżeństwie, i z ust Fantazego, zażeno
wanego natarczywością gospodarzy; ukrytą pod maską 
gościnności i uderzonego nienaturalnością przepychu 
otaczającego tę rodzinę. 
Teatralność inscenizowanych przez Respektów sy

tuacji, w celu rzucenia zasłony .na prawdziwy stan 
rzeczy, demaskuje poeta najdobitniej ukazując kulisy 
przygotowań, jakie hrabina Respektowa czyni na przy
jęcie Fantazego. Mamy na myśli scenę rozmowy hra
biny z lokajem (akt pierwszy scena czwarta). Zgodnie 
z ówczesnym obyczajem, zamierza hrabina dla zaba
wienia gościa przedstawić w ogrodzie angielskim sze
reg scen rodzajowych o treści zaczerpniętej z paster
skich sielanek. Tymczasem ze słów lokaja wynika, że 
jest to ogród zapuszczony i zrujnowany. Tylko nie
zwykłe i wyraźnie prowizoryczne środki zaradcze za
stosowane przez hrabinę stworzyły pozór ładu 
i piękna. 

Z kręgu zakłamania i obłudy wyrywa się w dra
macie Dianna, która łamiąc światowe konwenanse, 
mówi Fantazemu wprost, że zmuszono ją do wyjścia 
za niego. Z dosłownej i przenośnej teatralności swoich 
poczynań zdaje sobie w końcu sprawę hrabina Re
spektowa w chwili, gdy roztaczając przed Fantazym 
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JULIUSZ ŁOWACKI 
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Dramat w pięciu aktach 

OSOBY: 

HRABIA RESPEKT - b,Yly marszałek powiatowy 

HRABINA RESPEKTOWA - jego żona 

DI AN N A { . , . ) . . . . . 
STELLA - ich corki I . . . . . 

HRABIA FANTAZY DAFNICKI 

RZECZNICKI - marszałek powiatowy, jego towarzysz 

HRABINA IDALIA ..... . ... . . . . . 

WOŁDEMAR HAWRYŁOWICZ - major rosyjski 

JAN - byly pow staniec, zesłany na Sy bir i na Kaukaz 

KSIĄDZ LOGA . ..... . .. . 

KAJET AN - kamerdyner Respektów 

HELENKA - pokojowa Idalii 

KAŁMUK - sługa majora .. 

• 

Rudolf LUSZCZAK 

. Maria ZAPOLSKA 

Krystyna ST ANKIEWICZ 
Iwona MATUSZEWSKA 

Jerzy BIELECKI 

Zbigniew KORNECKI 

. Ludmiła LEGUT 

Michał LESNIAK 

. .. Józef PARA 

Michał ADAMCZEWSKI 

Bronisław NYCZ 

Janina WIDUCHOWSKA 

X X X 

Rzecz dzieje się około r. 1844 - w trzech pierwszych aktach w domu hr. Respektów, w obu ostatnich w majętności hr. Idalii 



bias~ zal.et s~ojej córki, prosi jednak, jako matka, ze 
łzami o ht~ść 1 'Yyrozumiałość dla stanu uczuć Dianny. 

Fantazy 1 Idaha. W osobach Fantazego i Idalii przed
st~wił Słow.acki inną część arystokracji polskiej, Ju
dzi poz.bawionych jakichkolwiek kłopotów material
nych, stale przebywających za granicą i zupełnie 
oderwanych od problemów, którymi żył naród. Nie 
prze~ywają O?i pełni ludzkich spraw i obca im jest 
?ełma ludzkich uczuć. Niezdolni do prawdziwego 
1 szczerego zaangażowania się w konflikty współczes
ności, przyjęli oni parodystyczną posta wę estetów, 
ky.restionujących sens idei i uczuć. Pozujący na bajro
mcznego poetę Fantazy swoją decyzją poślubienia 
Dianny wbrew jej woli przekreśla istotę romantycz
nyc~ poglądów, w myśl których stylizuje swoje życie. 
Idaha zatraca w patosie romantycznej pozy szlachet
ność porywów myśli i uczucia. Narażając na szwank 
s':'1oje dobre imię kobiety, potrafi ona przyjąć na sie
bie rolę osoby porwanej z rozkazu Majora, ale czyni 
to z całym poczuciem wielkości owej roli. Fantazemu 
i Idalii nie udało się uniknąć poetycznych słów i ge
stów nawet w obliczu śmierci. Lęk przed śmiercią 
chcieli oni ujarzmić przez drwinę. 

Major i Jan. Ludziom zaprzątniętym wyłącznie swoi
mi materialnymi kłopotami i ludziom niezdolnym dJ 
przeżywania wielkich uczuć i wielkich idei przeciw
stawił poeta dwu rewolucjonistów, którzy starali się 
dowieść czynem, że wielkość nie była im obca. Prze
ciwstawił zgodnie z praktyką twórczą szeregu po
wieściopisarzy polskich, którzy w swoich utworach 
wzywali szlachtę krajową na sąd ostateczny za grzech 
obojętności wobec spraw ojczyzny. 
Sędziami Respektów, Fantazego i Idalii uczynił 

poeta Majora i Jana. Trybunał, przed którym poeta 
postawił swoich negatywnych bohaterów, reprezento
wali uczestnicy dwóch największych zrywów rewolu
cyjnych półwiecza - ruchu dekabrystów i powstania 
listopadowego. Im oddał Słowacki w dramacie ostatnie 
słowo. 

„Fantazy" - dramatem romantycznym. Krytyczne 
przedstawienie upadku feudalnych struktur społecz
no-obyczajowych pod wpływem procesów ekonomicz
nych, które charakteryzowały okres kapitalizmu, 
stanowiło na ogół zapowiedź realizmu krytycznego 
w literaturze. Ani jednak ukazanie tych zagadnień 
w „Fantazym", ani liczne realia, ani wreszcie fakt 
występowania wspólnej w tym zakresie problematyki, 
zarówno w naszym dramacie, jak i w powieści oby
czajowo-politycznej lat czterdziestych XIX w. - nie 
mogą stanowić dostatecznych dowodów pozwalających 
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na zaliczenie omawianego przez nas utworu do rzcd u 
utworów realistycznych. 

„Fantazy" jest utworem o „komedii ludzkiej". Ozna
cza to, że dramat przedstawia środowisko społeczne 
w tak typowej dla XIX w. chwili, gdy pozycja ma
jątkowa i poziom moralny bohaterów nie odpowiadały 
już oficjalnej pozycji społecznej i zmuszały ich do 
przybierania pozy osłaniającej wewnętrzną pustkę lub 
bezwzględną walkę o byt. Była ona toczona za po
mocą okrutnej, bo antyhumanistycznej z natury i zaw
sze obosiecznej broni, jaką stawał się pieniądz. 

W ujęciu realistycznym utwory tego typu odsłaniały 
przede wszystkim społeczny charakter działania pie
niądza - demaskowały przemiany zachodzące w cha
rakterze urządzeń, obyczajów i instytuc.ii społecznych. 
W ujęciu romantycznym poetę zainteresował pieniądz 
jako siła pustosząca wnętrze dusz ludzkich, jako czyn
nik niszczący prawe i szlachetne stosunki między 
ludźmi. 

II. „FANTAZY" W TEATRZE 

Prapremiera. Prapremiera „Niepoprawnych" odbyła 
się 5.V.1867 w stanisławowskim teatrze pod dyrekcją 
Miłosza Sztengla, ze znakomitą ówczesną aktor~ą, 
Anielą Aszpergerową, w roli Idalii. 8 marca 1868 „Nie
poprawnych" zobaczył na scenie Lwów, w r. 1870 Po
znań, a w r. 1878 Kraków. W sumie w latach 1867-
-95 wystawiono dramat około sześć razy. 

Na scenach Młodej Polski. W latach 1895-1918, 
w okresie wzmożonego kultu Słowackiego i uroczy
stych obchodów 100-letniej rocznicy jego urodzin, 
wystawiono nasz dramat około dwadzieściapięć razy. 
z początku pod tytułem „Nowa Dejanira" („Niepo
prawni"), potem tylko pod tytułem „Nowa Dejanira". 
W r. 1911 obok „Nowej Dejaniry" pojawił się na dru
gim miejscu ujęty w nawias tytuł „Fantazy". 

W młodopolskich przedstawieniach „Fantazego" brali 
udział znakomici współcześni aktorzy, jak Józef Ko
tarbiński, Helena Modrzejewska, Władysław Roman , 
Irena Solska, Michał Tarasiewicz. Wydarzeniem tea
tralnym okresu było lwowskie przedstawienie dra
matu 12. X . 1900 w Teatrze Miejskim pod nową dy
rekcją Tadeusza Pawlikowskiego. 

W dwudziestoleciu międzywojennym. Sceniczne dzie
je dramatu w okresie Młodej Polski związały się naj
pełniej z nazwiskami Modrzejewskiej i Tarasiewicza, 
który po r. 1900 i 1903 odtwarzał .ieszcze parokrotnie 
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rolę Fantazego. Po pierwszej wojnie światowej roz
głos i blask sceniczny nadał „Fantazemu" (bo taki 
tytuł przyjmuje dramat ostatecznie w tym właśnie 
czasie) Juliusz Osterwa. Fantazego grał Osterwa p0 
raz pierwszy w czasie wojny - w Moskwie w r. 1916. 
Ale najciekawszy spektakl stworzył 13.II.1929 r„ wy
stawiając i reżyserując dramat w Warszawskim Tea
trze Narodowym. Sam reżyser grał rolę tytułową, 
Irena Solska była Idalią, Ludwik Solski Rzecznickim, 
a Józef Węgrzyn stworzył znakomitą rolę Jana. 

Po roku 1945. Powrót „Fantazego" na sceny powo
jennego teatru zainicjował ponownie Osterwa. 
19 czerwca 1945 r. w łódzkim Teatrze Wojska Polskie
go wystawił „Fantazego" z Janem Kreczmarem w roli 
tytułowej. I w tym przedstawieniu osiągnął reżyse r 
doskonałą harmonię w ukazaniu różnorodnych ten
dencji panujących w dramacie. Zasługą Osterwy było 
to, że nie pozwolił, jak to czyniono dawniej, ściszać 
wiersza, udźwięczniając prozę, lecz kazał w pełni 
przemówić poezji Słowackiego. W przedstawieniu łódz
kim na plan pierwszy wysunął się problem prawdy 
i fałszu, szczerości i obłudy, prostoty i pozy. 

Ostatnią wielką kreację Fantazego stworzył sam 
Osterwa w reżyserowanym przez siebie krakowskim 
przedstawieniu 10. X. 1946. Były to ostatnie chwilę 
przed śmiercią wybitnego artysty. 

Mieczy.~law Inglot 
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KAZIMIERZ WYKil 

DWAJ REWOLUCJONISCI W „FANTAZYM'' 

Akcja „Fantazego" rozgrywa się na dwóch planach. 
Pierwszy z nich to strona obyczajowa utworu, to hi
storia rodziny Respektów, oraz sprawa nieudanego 
małżeństwa Fantazego z Dianną. Na tych głównych 
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 doskona
łej orientacji poety w stosunkach politycznych kraju 
oraz o równie trafnym zrozumieniu różnic ideowych 
między poszczególnymi odłamami ruchów rewolucyj
nych i walki narodowo-wyzwoleńczej w Rosji i w Pol
sce. Na tym drugim planie rozgrywa się historia Ma
jora i Jana. Kim jest Major? Kim jest Jan? 

Na wieś polską, gdzie rozgrywa się akcja „Fanta
zego", Major i Jan przybywają z Kaukazu. Słuchając 
uważnie utworu, bez trudu możemy prześledzić, jakie 
ścieżki zaprowadziły na Kaukaz dawnego dekabrystę 
majora Waldemara Hawryłowicza, a jakie polskiego 
zesłańca Jana. 

Rozpocznijmy od Majora. Historię swojego żywota 
opowiada on przede wszystkim w ostatnim akcie u
tworu, na krótko przed zgonem. Pochodzi z rodu czer
kieskiego, porwany dzieckiem z rodzinnej wioski, wy
chowany zapewne na zawodowego oficera (ten szcze
gół jest raczej domyślny, aniżeli widoczny w tekście), 
Major wziął udział w powstaniu dekabrystów. Zostaj e 
zdegradowany i zesłany na Sybir, gdzie styka się 
z Respektami: z kolei zaś rzeczy przybywa na Kaukaz. 
Postać Majora to jednak nie tylko postać uczestnika 

powstania dekabrystowskiego. Major w ostatnim ak
cie „Fantazego" składa coś, co nazwalibyśmy dzi
siaj - samokrytyką. Nazywa siebie „durnym libera-

lll 



Iem", a to dlatego, ponieważ w decydującej chwili. 
gdy miał z działa wystrzelić do sztabu carskiego, za
drżał i cofnął się przed tym krokiem. 

W momencie tym Słowackiemu chodzi wyrażnie nie 
tylko o element biografii Majora, lecz o krytykę ca
łego ruchu dekabrystowskiego. Poeta tym sposobem 
wskazuje, że ruch ten posiadał swoje granice społecz
ne i ideowe, że ciążyły na nim ograniczenia widoczne 
w tym wyznaniu Majora. Istotnie bowiem ruch deka
brystowski nie wysuwał na ogół tych haseł społecz 
nych, które poznajemy w postaci drugiego rewolucjo
nisty utworu - postaci Jana. 
Jakież bowiem były losy Jana? Dowiadujemy si <: 

o nim, że: 

„Nasz biedny pan Jan .. . co na czeLe chłopów 
Z kosą .. . wzięty byl . . . " 

W powstaniu listopadowym w pierwszych miesią
cach walki istniały samodzielne oddziały chłopskich 
kosynierów, później rozwiązane przez konserwatywne 
dowództwo powstania. Juź ten element biografii Jana 
wskazuje dowodnie, że poeta pragnął podkreślić rady
kalnie doświadczenie Jana, który nie jest zwykłym 
tylko oficerem wojska powstańczego. Widoczne jest 
to również w dalszym postępowaniu Jana. Major po
wiada o swym przyjacielu: 

„Ten wasz przyjacieL dal nam się we znaki 
Buntował nam Lud ... a dziś na Kaukazie 
Bije się, w proste posiany soldaty''. 

* * 

Jan przybywa do domu Respektów w przebraniu. 
ażeby Diannie zwrócić pierścionek zaręczynowy. Wi
docznie zatem między jego losem na Syberii a obec
nymi losami na Kaukazie zaszły istotne i duże zmiany. 
Tłumaczą je cytowane już słowa Majora. Jan bawiąc 
na Syberii nie był pozbawiony szlachectwa i stopnia 
oficerskiego, stąd mógł liczyć, że powróci kiedyś do 
kraju i zwiąże się ślubem z Dianną. Zesłany na Kau
kaz za udział w buntach chłopskich. pozbawiony zo
staje szlachectwa, poz.bawiony zostaje stopnia oficer
skiego. Nabiera przeświadczenia, że nigdy już do kra
ju nie wróci, mało kto bowiem z walczących na linii 
kaukaskiej ustrzegał się śmierci. 

Kaukaz był istotnie w latach 40-.tych, a nie Sybir, 
miejscem zesłania dla uczestników ówczesnych orga-
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nizacji 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 bo
jach z plemionami miejscowymi wykrwawiają się i g-i
ną . W literaturze tego czasu wyłania się znaczny ilo
ściowo i nader ciekawy od strony ideowo-artystycznE>.i 
odłam poetów i prozaików, którzy doświadczenie lu
dzi 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 nie
k tóre. najważniejsze nazwiska tej grupy. 

* * * 
Postacie obydwóch rewolucjonistów świadczą zatem 

o doskonałej orientacji politycznej Słowackiego w za
gadnieniach ruchów rewolucyjnych Rosji i Polski. 
Ale postacie te w kompozycji utworu nie odgrywają 
tylko roli politycznej. Major i Jan to także zamierzony 
przez twórcę kontrast moralny i kontrast psycholo
giczny w stosunku do całego śro:lowiska w jakim roz
grywa się akcja „Fantazego". Możnaby to środowisko 
wyraźnie podzielić: z jednej strony na ludzi typu Fan
tazego, Idalii, Respektów, Rzecznickich - z drugiej 
na ludzi typu Majora, Jana i obydwu córek Respek
tów. Kiedy Jan kończy akt IV słowami: 

„Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia morze 
Trzeba iść na dno ... - i dać falom glowę. 
Oczęta sine we !zach - bądźcie zdrowe!" 

- daje nam w tych słowach prawo widzieć w Diannie 
i Stelce osoby w pewnej mierze bliższe tym dwom 
żołnierzom i rewolucjonistom aniżeli ich klasowemu 
otoczeniu. 

Na czym polegał ten zamierzony przez poetę kon
trast moralny i psychologiczny? Na tym, że Major 
i Jan w pierwszym rzędzie reprezentują prawdy mo
ralne i nieskażoną arystokratycznym fałszem prawdę 
w stosunku do drugich ludzi. Dlatego w V akcie Fan
tazy, któremu nie brak umiejętności zrozumienia lu
dzi przeciwnych aniżeli on sam, Fantazy, który długo 
i gadatliwie przygotowywał swoje samobójstwo, na 
widok postępku Majora powiada: 

„Nasze otrucie było błazeństwem". 
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W istocie bowiem gotowość do ludzkiej ofiary, na
wet kosztem osobistego honoru, ojcowskie przywiąza
nie Majora do Jana są to prawdy, cnoty moralne, ja
kich <larmo szukać po arystokratycznej stronie utworu. 
Postacie obydwu rewolucjonistów służą zatem Słowac
kiemu nie tylko do uwypuklenia tła wydarzeń poli
tycznych , na którym rozgrywa się akcja utworu. Po
stacie te pełnią niezastąpioną rolę w skontrastowaniu 
śrcxiowiska, które poeta potępia - z ludźmi prawdzi
wymi. ludżmi zdolnymi do ofiar i poświęceń zarówno 
w sprawach ogólnych, jak w codziennym swym po
stępowaniu. 

„ . .. Jedźmy, jedźmy z tej krainy, 
która mi we snach była 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 rewolu
cjonistów sprzęgniętych węzłami przyjaźni. 

Kazimierz Wyka 
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