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W poszukiwaniu człowieczeństwa 

Jesteśmy na Podolu około raku 1841, w dwor:ku hrabiostwa 
Respektów. W tym dworku rozegra się w ciągu dwu godzin dramat 
sięgający swymi korzen'iami odległ~h czasów i tkwiący zarazem 
we współczesności. Mowa oczywiście o współczesności Słowackiego, 
który napisał „Fantazego" w Paryżu w latach 1844-45, a za życia 
dramatu nie wydał. 

W społeczeństwie tamtych czasów człowieikiem najbardziej zna
czącym był człowiek bogaty. Nie mędrzec, filozof czy artysta, ale 
bogacz - on był miarą społecznego awansu. On też dyktował i na
rzucał reszcie społeczeństwa sposób bycia, ideały i maniery. Rozum
na część społeczeństwa buntowała się przeciwko ta~im ~ryteriom 
oceny człowieka, i przeciwstawiła bogactwu wartości trwalsze 
i bardziej god'ne czł01wieka. W ten sposób zarysował się ostry podział 
na ludzi nie hołdujących ugodowej postawie wobec życia i konfor
mistów. Ci pierwsi chcieli zrobić coś dla innych, pokonać tyranię 
i wy:zJwolić człowieka, drudzy natomiast myśleli tylko o sobie. Spra
wami innych gardzilii, lekceważyli również wszelkie ideały. 

Obraz takich właśnie konfliktów i narodowych rozterek znaj
dziemy w „Fantazym". Słowacki wawał sobie sprawę z tego, że 
wzorem Zachodu i w jego ojczyźnie pieniądz zaczyna wypierać 
huma111.istyczne wartości w społeczeństwie, rodząc cynizm i pogardę 
człowi€ka dla człowieka. W k!Onsekwencji tego bezwzględna walka 
o byt, antyhumanistyczna, siejąca spustoszenie moralne, mobilizo
wała światlejsze jednostki do otwartego buntu. 

Poeta romantyczny zareagował na to zjawisko w sposób charak
terystyczny dla epoki: zdemaskował duchowe spustoszenie, ukazał 
ruinę człowieczeństwa w górnych sferach szlacheckich. Wniosek był 
oczywisty dla całego na•rodu: ta warstwa nie była już zdolna do 
działań odrodzeńczych, była bowiem do gruntu zdemoralizowana 
i :zideprawowana. Rolę tę mógł spełnić tylko lud. 

Wadami nakreślonymi powyżej obciążeni są zarówno Respekto
wie jak i bohater tytułowy oraz hr. Idalia. Natomiast Major i Jan 
reprezentują siły nowe, rewolucyjne. Oni właśnie ratują w tym 
utworze pojęcie człowieczeństwa. 

Fabuła, opowieść „Fantazego" jest właściwie bardzo prosta. 
Respektowie, zdając sobie spraiwę z własnej ruiny ekonomicznej, 
poświęcają własną córkę dla ratowania swej reputacji: po prostu 
sprzedają Dianę bogatemu i niekochanemu hrabiemu Fantazemu, 
bogaczowi pozbawionemu skrupułów. Fantazy reprezentuje światek, 
który nie czuł się pod żadnym względem zobowiązany wobec na
rodu, gardził wszelkimi ideałami. Był to po prostu zblazowany 
sybaryta pozujący na bajronistę. Przy tym C)11l1ik, który zwalcza 
re.oztki sumienia. Dobrze wie, że Diana kocha kogo innego, że 
upokorzi:mie ordyn1l!rnie kupionej żony jest nieetyczne, niegodne 
czło\.v'i.eka, a jednak gotów jest popełnić taką podłość. Sam przecież 
mówi: 

Czuję, że to podłość we mnie: 
Ale niie jakiś szatan wnętrzny kusi 
Popełnić taką podłość i nikczemnie 
Kupić ją„. złotych polskich pól - milionem. 

Na tym tle ostro odbija szlachetność Diany gDtowej do posWlę
ceń, lojalnej wobec rodziców, prostolinijnej, wiernej zasadom przez 
siebie wybranym. Ta postać jest w dramacie całkowicie odosobnio
na, jedynie Major i Jan legitymują się podobną bezinteresownością 
działań i szlachetnością charakterów. 

Inaczej z Idalią, kobietą z gruntu uczciwą, ale uległą wobec 
presji jej własnej sfery. P.rzyjmuje wreszcie na siebie rolę reżyserki 
podejrzanych intryg, ale przypłaca tę funkcję całkowitą klęską. 

Wróćmy na chwilę do przeszłości, która determinuje obecne losy 
bohaterów. Przed dziesięcioma laty, podczas · powstania listopado
wego, Respektowie zostali zesłani na Sybir. Tam ich córka Diana 
pokochała Jan-a - polskiego rewolucjonistę zaprzyjaźnionego z Ma
jorem, rewolucjonistą rosyjskim. Młodzi potajemnie zaręczyli się 

O tym epizodzie syberyjskim Respektowie, po powrocie do kra
ju, szybko zapomnieli. Teraz odżywa oto tamta iprz€szłość, obaj 
przyjaciele syberyjscy pojawiają się w domu Respektów, ku rad.ości 
jednych i zażenowaniu innych. Zaczyna się finał. 



Losy bohaterów mają finał tragiczny. Świat wartości pozornych 
przegrał ze światem wartości autentycznych. Dopiero śmierć Majo
ra doprowadza do „szczęśli\vego" zakończenia, ale ważniejsze jest 
to, że umożliwia moralne odrodzenie Fantazego, który przez tę 
właśnie śmierć staje się na powrót człowiekiem. W tym chyba 
tkwi tajemnica nic-słabn<1c0j popularności tej sztuki na scenach 
polskich. 
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