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Juliusz Słowack i wg. medalionu w. Oleszczyńskiego. 

Dramat Juliusza Słowackiego (1809-1849) ,,Fantazy" nie był wysta
wiony na scenie a.ni też ogroszony drukiem za życia poety. Utwór ten, 
powstały (według najnowszych badań) w drugiej połowie 1845-go roku, 
został wydany przez Antoniego Małeckiego dopiero w roku 1866-ym. 
Słowacki napisał „Fantazego" w pełni mistycznego okresu swojej 
twórczości, w tym samym w przybliżeniu czasie, w którym pracował 
nad dramatem „Samuel Zborowski'', pisał wiersz „Do autora trzech 
Psalmów" i pierwsze rapsody „Króla Ducha". 

Prapremiera „Fanta.zego", granego wówczas pt. „Niepoprawni'', od
była się w teatrze stanisławowskim w roku 1867-ym z Anielą Aszper
gerową w r-0li Idalii i Emilem Deryngiem w roli Majora. 

Poznańska premiera „Fantazego" miała miejsce w roku 1870. 

Ważniejsze . prace o „Fantazym" Juliusza Słowackiego: 
J. Kleiner: Juliusz Słowacki Lw. 1923-1928 t. 3 s. 204-249. 
E. Csato: Szkice o dramatach Słowackiego W-wa 1960 s. 189-257. 
w. Kubacki: „Wielka komedia" Słowackiego (W:) wyobraźni W-wa 1964. 
J. Słowacki: Fantazy. wr. 1966 Biblioteka Narodowa Seria I nr 105. 
(Wstęp M. Inglota s. III-LXXII). 

TEATR POLSKI W POZNANIU 
DYREKTOR TEATRU: JERZY ZEGALSKI 

JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
czyli 

NOW A DEJANlRA 
Tragikomedia romantyczna w 5 aktach 

Obsada: 

HRABIA RESPEKT, 
BYŁY MARSZAŁEK POWIATOWY 

HRABINA RESPEKTOWA, 
JEGO ZONA 

S~~~~~ (ICH CÓRKI 

HRABIA FANTAZY DAFNICKI 

RZECZNICKI, 
MARSZAŁEK POWIATOWY. 

JEGO TOW ARZYS.t: 

HRABINA IDALIA 

WOŁDEMAR HAWRYŁOWICZ, 

MAJOn ROSYJSKI 

ZBIGNIEW ROMAN 

HALINA PRZYBYLSKA 

NINA GRUDNIK 
IREN A OLECKA 

KRZYSZTOF ZIEMBIN°SKI 

TADEUSZ WOJTYCH 
MARIAN POGASZ 

DANUTA BALICKA 

WIRGILIUSZ GRYN 

JAN, BYŁY POWSTANIEC, KAZIMIERZ BOROWIEC 
ZESŁANY NA SYBIR I NA KAUKAZ WIESŁAW NOWICKI 

KSIĄDZ LOGA SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI 
TADEUSZ GOCHNA 

KAJETAN WIESŁAW NOWICKI 
GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

HELENKA, PO KOJ O W A IDALII ALINA HORANIN 

Rzecz dzieje się około 1841 r . 

REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: RYSZARD GARDO 
INSPICJENT: MARIA GAJEWSKA 

SUFLER: DANUTA CZAPKóWNA 



IDALIA 

J dalia była Fantazego kochanką: kocha go zawsz~. Usłyszawszy o jego 
małżeńskich projektach czy je chce zerwać? wystąpić? pokazać się, 

zrobić scenę? Nie - ona sama nie wie czego chce. 

Może chce go upokorzyć, może zabić, może tylko się przekonać, 

zobaczyć na własne oczy, może rozedrzeć swoje serce widokiem tej 
zdrady, rozkoszować się w swojem nieszczęściu, może wypić do dna 
ten kielich goryczy i przypatrzyć się dobrze temu, że nie tylko ją 

zdrad:dł, on którego kocha„ ale że on któr~go miała za najwyższą na 
zi ' mi istotę, za anioła poezji, żeni się prozaicznie zimno„. ona sama 
nie wie po co przyjechała, czego chce, co robi: ale jest, cierpi, i coś 

zrobi co spadnie na dom Respektów jak piorun. 

Postać to nie małego znaczenia: postać która będzie kiedyś jedynym 
w literaturze wizerunkiem całego jednego rodzaju kobiet polskich 
w naszym wieku, rodzaju bardzo zajmującego. Exemplarze jego są 

rzadkie; z natury rzeczy rzadkie być muszą, bo trzeba na to natury 
niepospolitej, żeby upaść, a nie spaść nigdy nisko. Ale tego rodzaju 
exystencye kobiece, wykolejone, nieszczęśliwe, uszlachetnione przez 
cierpienie rzetelne i prawdziwe uczucie, podniesione wysoko przez 
wyjątkowe umysły i zdolności, trafiły się u nas; trafiły się zwłaszcza 

w epoce romantyzmu; pomiędzy rokiem 1820 i 1850, i nieraz, obok 
imienia męskiego otoczonego wielką chwałą, znajdzie potomność imię 

takiej kobiety nie niewinnej, upadłej, a przecież wysokiej i godn~j. 

w której życiu było wiele fałszywych i udanych zachwytów, ale także 
wiele miłości do ojczyzny, wiele miłości dobrego, wiele miłości jednego 
wybranego człowieka. A kiedy potomność spotkawszy takie imię będzie 
z ciekawością, pytała jakie te kobiety być mogły, a · zatrnconej ich 
fiz.yognomii i charakteru wyobrazić sobie nie zdoła, wtedy ni ech za.jrzy 
do „Fantazego" Słowackiego; tam się kobieta taka przechowała ze 
wszystkiem co w niej złe i dobre, co udane i co rzetelne, co ją oskarża 
i co ją tłumaczy, ze wszystkim co budzi w niej pociąg i antypatię, 
lekceważenie i uszanowanie. 

Taką jest Idalia. Historia jej łatwa do odgadnięcia. Wydano ją pra
wie dzieckiem za człowieka bardzo wysokiego rodu i ba;rdzo wielkiego 
mafątku; nie była królową, ale była jedną z tych pań, które po królo
wych są pierwsze w europejskim świecie. Szczęśliwą nie była nigdy: 
mąż był albo stary, albo zły, albo cynik i rozpustnik, albo to wszystko 
razem, tak że .zara.z po ślubie ujrzała życie z~ strony najbrzydszej: 
a przecież nie mogła stracić wiary, w swoich latach, ze swoją naturą 
uczuciową, ze swoją wyobrażnią exaltowaną, że życie musi mieć i stro
nę piękniejszą. Przez jakiś czas, może przez całe lata. żyła spokojnL, 
zamknięta w sobie, kształcąc się i marząc: rozum się rozszerzał i boga
cił, wyobraźnia exaltowała się coraz bardziej. Wreszcie, czy to śmierć 
męża wróciła jej wolność, czy jego złe obchodzenie, zazdrość nies~usz-

na, może jaka podłość, podały jej go w obrzydzeniu i pogardzie, tak, że 
z nim dłużej wytrzymać nie mogła, Idalia znalazła się samą. W głowie 
tysiące myśli, których nie miała komu wyjawić: w fantazyi tysiące 

obrazów, które czekały urzeczywistnienia : w sercu tysiące uczuć 

szlachetnych, które dotąd spotykały się tylko z szyderstwem : tysiące 
cierpień ukytych i stłumionych, w pamięci tysiące upokorzeń i wstydów 
zniesionych w milczeniu : a nade wszystko, tajemnicza księga serca 
i życia dotąd nie otwarta, a codz.ień namiętniejsze pragnienie otwarcia 
tej księgi, poznania tej tajemnicy : miłości ! 

W takim usposobieniu była Idalia we Włoszech, w Rzymie. Widzi 
się ją mieszkającą gdzieś w najbardziej uroczym zakącie miasta, oto
czoną najartystyczniejszym, najrozummeJszym zbytkiem, patrzącą 

z okna na wodociągi Kampanii i góry Latyńskie, słyszy się jak gra 
Mozarta, jak mądrze i subtelnie ocenia i wielbi Rafaela. Ale ten cały 
intelektualny sybarytyzm, hołdy, które u nóg jej składa co najwyższe 
w wielkim świecie, artyści, dyplomaci, królowie, wszystko to podchle
bia jej miłości własnej, ona się w tern otoczeniu i życiu poetyczną 

widzi i to ją cieszy : ale czczość jej życia nieustaje, próżnia jej serca. 
nie zapełniona. 

Wtedy zjawił się Fantazy - poeta 1 pawdziwy, może genial
ny : a przez to szydercze okrutne opowiadanie, którem on profanuje 
wspomnienie ich pierwszej rozmowy, z.nać z jakiem uniesieniem bez 
granic, odrazu, bez namysłu, rzuciła się w jego objęcia, widzi się, że 

to był zachwyt wzajemny. Tak się to odbyło jak on mówi : ona była 
zajęta ideą miłości, on, mężczyzna, wiedział, że mar kochać nie można 
tylko ludzi, i chciał, żeby jego kochała. On był oczarowany także, on 
odgadł wszystko co ta kobieta w życiu cierpiała, i nie śmiał się z niej 
kiedy mu rzekła : ty mi będziesz duszą bratem. A dziś wyśmiewa to 
wspomnienie i tę miłość ! ją wydrwiwa, i dlaczego ? żeby dowcipem 
olśnić dziewczynę, z którą się chce żenić z kaprysu, nawet wymówki 
miłości ta zdrada nie ma ! - żeby zabawić i rozśmieszyć panią Res~ 
pektową ! A biedna Idalia, ukryta za kwiatami słyszy to wszystko. 
Jeżeli jej trzeba było dramatu w życiu, to go ma. 

Miłość między tern dwojgiem ludzi była koniecznością. Idalia nie 
mogła przed nikim tak się drapować w swoje nieszczęścia i exaltacye, 
jak przed Fantazym : Fantazy przed nikim tak swego życia dramaty
zować, jak przed Idalią. Ta przesada, to udanie, właśnie się jednemu 
w drugim podobało. 

To też połączeni są mimo wszystkiego na zawsze ; Idalia żądając 
od· Fantazego natchnienia„ znudziła go w końcu tak, że ją porzucił ; 
a.e nawet kiedy się oz niej śmieje, kiedy myśli, że jej nienawidzi, jesz
cze Fantazy tak jest pod jej magnetycznym wpływem, że nerwami 
czuje jej obecność, choć nie wie, że ona jest blisko; a kiedy ma sobie 
w łeb strzelić, do niej się wraca, przy niej, z nią razem chce przebyć 
~!ę~~vyą chwilę i doznać nieznanego wrażenia śmierci. · 

Fragment „Niepoprawnych" St. Tarnowskiego. Przegląd Polski 187 4, t. 3. 
Przedruk. Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX. Kraków 1895. 



Nowa Dejanira Słowackiego 

Słow~cki nie wziął na serio mitu. On ,z nim poigrał w sposób najbar
dziej swobodny i wirtuozowski. Tak, jakby to uczynił Giraudoux. 
a może śmielej jeszcze. Bo odwrócenie wszystkiego na wspak jest chy
ba dowodem szczególnej śmiałości, a żartobliwe podejście - perwersji 
artystycznej. 

Któż tutaj jest Heraklesem w tej ... „Nowej Dejanirze"? A kto 
Nessusem? Kto Dejanirą, przez którą mityczny bohater ginie? 

W swobodnym i żartobliwym ujęciu mitu przez Sł<Clwackiego fakt 
omyłkowego porwania zamiast hrabiny Idalii pani Omfalii Rzecznickiej 
jest centralnym obrazem, transpozycją porwania Dejaniry przez cen
taura Nessusa. Ale tam Nessus dobrze wiedział kog<Cl unosi na grzbie
cie, tu poeta każe mu się omylić. Co więcej, nie on jest właściwym 
Nessusem, ten Kałmuk, sługa Majora. Ten sam Major jest duchowo 
p<Clrywającym rzekomą Dejanirę-Idalię. A więc dwóch Nessusów i dwie 
Dejaniry, wszystko podwójnie, jak i podwójną jest postać samego Hera
klesa. Na skutek bowiem omyłki, qui pro quo, w momencie porwania, za
równo Fantazy za Idalią, jak i Rzecznicki za Omfalią stają się ściga

jącymi Nessusów Heraklesami. Pod magicznym piórem poety ws.zystko 
się mnoży i komplikuje, scena zapełnia ruchem, który jest złożony bo 
dwuznaczny. Ale na tym jeszcze nie koniec. 

Do tak skonstruowanej dwupostaciowości mitu poeta dokłada jeszcze 
odwrócenie pewnych linii jego przebiegu. U niego bowiem nie Hera
kles - Rzecmicki strzela w pogoni z.a uciekającymi, ale Nessus-Kał
muk uprowadzający panią Omfalię strzela do Rzecznickiego. Nie He
rakles-Fantazy musi umierać, ale właśnie Nessus-Major, bo pierwszy 
z nich to nie · cz:lowiek czynu, lecz romantyczny gaduła i dekl.amator 
poetyckiej, pustej prozy. I nie Herakles jest tu szlachetnym, ale właś
nie demoniczny w starożytnym micie Nessus, który porywa Dejanirę 

nie dla. siebie, przez zemstę, ale dla Jana przez serdeczną życzliwość. 

Prze.dziwnie na deseniu bidermayerowskim utkał się mit heraklejski 
w bladych palcach Juliusza Słowackiego. Nie tylko w deseniu bider
mayerowskim ale także w osnowie wziętej z komedii pomyłek, sy
tuacyjnych niespodzianek, qui pro quo, satyry i il'onii. 

(Fragment szkicu Stefana Flukowskiego „Bidermayerowski Herakles". Listy 
z Teatru. 1946 r. Nr 4) 

Mit o Dejanirze 

H erakles był ulubionym bohaterem greckim. Każdy kraj i nieomal 
każde miasto chciało się pochwalić, że bodaj przez dzień g-0ściło na 
swej ziemi syna Alkmeny. Legendy o Heraklesie w swym 1I1ieprzebra
nym bogactwie oplotły cały świat helleński. Spiewa.no o nim pieśni 
i pisano sztuki teatralne. 

D ej a n i r a patrzyła na swego małżonka z Żachwytem i podziwem. 
W istocie Herakles nie był podobny do innych ludzi. Długoletnie zma
gania z potworami i olbrzymami spotęgowały jego wielką siłę i roz
parły ciało w grożne kłębowisko muskułów. Podeszwy nóg tak stward
niały, że były grubsze i mocniejsze od sandałów. W biegu prześcigał 
dzikie kozy i jelenie. Był nieczuły na skwar i niepogodę. Skóra, wy
smażona na wszystkich słońcach - pociemniada jak brąz. Biło od niego 
zdrowie szerokich pól, nocy przespanych pod niebem, tłustych ćwierci 
mięsa, którymi nasycał swój głód potężny. W płaszczu z lwiej skóry, 
ze wspaniałą grzywą włosów opadających na ramiona, z gwiazdami 
oczu błyszczących wśród gęstwy czarnego zarostu na ogorzałej twa
rzy - był piękny jakąś niesamowitą pierwotną urodą. 

Dejanira była przy nim drobna i maleńka. Brał ją co chwila na, ręce. 
by nie utrudziła swych stóp na kamienistej drodze. A gdy przenosił ją 
przez głębokie strumienie, jego długa broda zanurzała się w wodzie 
i wówczas wyglądał niby jakiś bóg rzeczny, dobry i potężny. Tak wę
drowali. Herakles chciał teraz założyć gdzieś własny dom, w którym 
mógłby odpoczywać, mieć jakiś kawał ziemi, aby sadzić kapustę 
i wieczorami przy kielichu opowiadać sąsiadom swoje przygody. Kiedy 
stanęli nad pewną rzeką szukając brodu, spotkali centaura Nessosa, 
który ofiarował się przenieść na grzbiecie Dejanirę. Ale gdy Herakles 
oddalił się kilka kroków - fałszywy centaur porwał kobietę i zaczął 
uciekać. Herakles strzelił doń z łuku i zabił. Nessos umierając rzekł 
do Dejaniry : „Jeżeli chcesz mieć niezawodny środek aby zawsze za
chować dla siebie miłość twego męża, nabierz trnchę mojej krwi, która 
jest w tych sprawach cudownym lekarstwem". W tej chwili Herakles 
zawołał z przeciwnego brezgu : „Co robisz, tam tak długo ? Zostaw go, 
niech zgnije, i choć do mnie" - „Idę już" - odkrzyknęła Dejanira 
i prędko schowała pod suknię flakon z krwią Nessosa. 

Dejanira była bardzo zazdrosna . Zdawało się jej, że każda kobieta 
jest niebezpieczną rywalką. Myliła się, oczywiście, albowiem Herakl<:?s 
k<Clchał ją całym sercem. Chcąc być bardziej pewną wiernqści męża, 
postanowiła wypróbować centaurowe lekarstwo. Krew Nessosa wylała 
na miednicę i wyprała w niej koszulę Heraklesa. Koszula zabarwiła 
się pięknym szlrnrłatem i Herakles ubrał się w nią , gdy szedł składać 
ofiarę Dzeusowi. Centaur się zemścił, zemścił się straszliwie. Jego krew 
była okrutnym jadem, który przesiąkł w ciało, wżarł się w nie i zaczął 
je trawić ogniem szalonego bólu . Herakles krzyczał i darł z siebie 
szaty, aż strzępy opadły razem z kawałkami mięsa. Płakał. Ten 
olbrzym, który nie ugiął się pod na.jgrożniejszymi niebezpieczeństwami. 
który gniótł potworne cielska smoków i z bogami mógł walczyć zwy
cięsko - załamał się pod ciężarem niezmiennych katuszy, jakie nań 
sprowadziła słaba, kochająca niewjasta, Nie było już ratunku. Deja
nira powiesiła się z rozpaczy. 

(Fragment „Mitologii" Jana Parandowskiego. Warszawa 1955 r.) 
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