


PAŃSTWOWY TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŻNIE 

Sezon XXXII 1976/77 

Juliusz Słowaaki 

FANTAz-y 
Premiera piąta w sezoruie 

Dwusetna trzydziesta dziewiąta (od otwarcia) 

Premiera 12 marca 1977 r. 



JULIUSZ SŁOWACKI 

Urodził się w 1809 roku, zmarł w 1849; w ielki poeta i 
dramaturg romantyczny; UTodzony w Krzemieńcu , stu
diował na Uniwersytecie Wileńskim (1825-1829); o d 
1831 roku przebywał poza kraj em, w Szwajcarii, Wło
szech, w latach 1836-1837 odbył dziewięciomiesięczną 
podróż na Wschód, następnie mieszkał w Paryżu., gdzie 
zmarł; zwłoki Słowackiego sprowadzono do kraju i po
chowano na Wawelu; powieści poetyckie: „Hugo" (1829) 
„Mnich", „Jan Bielecki", „Arab", liczne liryki, drama
ty: , Maria Stuart", „Kordian" ( 1833), „Balladyna" 
(1834), „Lilia Weneda", ,,Mazepa", „Horsztyński" (1835) 
„Fantazy", „Sen srebrny Salomei", poematy „Anhelli" 
(1837), „W Szwajcarii", „Beniowski" . (1841) oraz nie 
dokończony „Król Duch", renesans wielkiego poety, 
111iedocenionego za życia,, przypada na początek: XX 
wieku. 

Mieczysław Inglot 

„FANTAZY" NA TLE EPOKI 

I. PRĄDY IDEOWO-LITERACKIE LAT 1840- 1845 

NA EJVrIGRACJI 

Pytania pod adresem epoki 

FA NTAZY powstawał na emigracji i był utworem 
nie tylko obyczajowym, ale i politycznym. Słowacki 
poruszał w dramacie istotne zagadnienia okresu, co 
więcej - oceniał je z perspektywy postępowego emi
granta. Takie konflikty obyczajowo-polityczne w Fan
tazym, jak nieszczęśliwa miłość wygnańca i czekającej 
na niego w kraju narzeczonej, sympatyczne postacie 
oficerów rosyjskich, nieczuli rodzice, obojętni na los 
kraju i los swych dzieci, cyniczni i bogaci rywale szla
chetnych konspiratorów - były jednocześnie konflik
tami polskiej emigracyjnej powieści politycznej. Fan-

tazego pisał człowiek, który - podobnie jak autorzy 
wspomnianych powieści, w przeważającej części ideo
logowie postępowych ugrupowań politycznych - szu
kał w kraju sił mających przyinieść wyzwolenie ojczy
zny. Nadzieje swoje Wliązał rpoeta nie z salonową ary
stokracją, ale z postępowymi bojownikami o wolność. 

Dlaczego poeta, wyz.naczając pozytywnych bohaterów 
dramatu zgodnie z obiektywnym, historycznie postę

powym kr yteriu m oceny ludzkich wartości, kazał w 
rezultacie byłemu dekabryście i byłemu powstańcowi 
zaufać własnym doświadczeniom moralnym, a n ie hi
storii? Dlaczego zagadnienia moralne podniósł do ran
gi problemów zasadniczych i im podporządkował tok 
wydarzeń? Żeby na te pytania odpowiedzieć, trzeba 
rozejrzeć się pokrótce wśród faktów ideowych i literac
kich na emigracji lat czterdziestych XIX w. 

Drugie dziesięciolecie emigracji polskiej 

Literatura emigracji polskiej wkraczała w drugie 
dziesięciolecie swego istnienia pod dawnymi sztanda
rami głębokiego upolitycznienia. W dalszym ciągu sta
wiano ·znak równości między literatUTą narodową a 
polityczną, odrzucając zasad i: „sztuka dla sztuki". 



Obok daw\Ilych pisarzy emigracyjnych pojawił się 

około r. 1840 cały szereg pisarzy i działaczy II'la terenie 
emigracji nowych, jakkolwiek w ogóle nie debiutan
tów. T.o, z jednej strony, tacy ludzie, jak Seweryn Go
sz<. zyński i Lucjan Siemieński, z dTugiej zaś - Andrzej 
Towiańs~. Pisarze ci również podjęli w swoich słow
nych i pi.semnyeh wystąpieniach sprawę narodową, ale 
ich wystąpienia przynosiły zdecydowanie nowe to.ny. 
Były to, najogólniej !l'zecz biorąc;, słowa niewiary w 

szybkie nadejście chwili czyn1u zbrojnego, słowa 

brzmiące wyjątkowo mocno, bo ,poparte własnym doś
wiadczeniem. Oczy emigracji zwrócone były na kraj 
jako na źródło przyszłego powstaruia - tymczasem ci 
pisarze przybywali właśnte z kraju i wcale niewesołe 
przynosili wieści. Memoriał o stosunkach w Galicji pió
ra Goszczyńskiego inie był manifestem powstańczym 
- dalsza twórczość Goszczyńskiego czy Siemieńskiego 
przybierała ton byinajmniej nie przypominający dźwię
ków pobudk!i bojowej. 

Ton publikacji emig1racyj.nych owych lat daleki był 
od optymizmu. 

„Polska, odepchinięta od całej prawie ziemi, opusz
czona od reszty, skatowana 11'1& całym ciele, całym cia
łem c'.erpiąca, ucieka duszą przed nadzwyczajnymi 

klęskami ze zwyczajnego świata, nie zmajdując na nim 
wspaircia, nadziei, pociechy, , wzmocmienia swojej wia
ry, szuka ich w świecie tajemnic; potrzebuje widzeń, 
objawień cudów, natchnionych ludzi, proroctw - i ma 
lto wszystko, a przynajmniej miała„." 
- pisał Goszczyńsk~, a wtórował mu Siemieńsk>i. W ta
kiej atmosferze polityc:mej i artystycznej powstawał 
KRÓL ZAMCZYSKA. Bohater poutycznej powieści 

Goszczyńskiego nie mógł już stać się realizatorem idei, 
ktfuą reprezentował, i jego pustelniczy żyw-0t okazał 
się jedynym argumentem określającym jej pozytywną 
wartość. 

Ukazać prawdziwą wartość politycznych przekonań 
bohaterów polskiej literatury emigral:yjnej, .rekrutowa
nych na ogół trafnie z szeregów byłych bojowników o 
wolność, mogłaby dopiero zwycięska rewolucja. Nie 
było dla niej miej sca w historii tego czasu. Zamia.st 
rewolucjonistów zjawiali się prorocy. W oczekiwaniu 
na proroka kończył swój trzydziesty trzeci wykład dru
giego kursu Literatury słowiańskiej Adam Mickiewicz. 
Sumując, wypadnie nam stwierdzić, że polską postę

pową myśl lat 1840-45 ( głównie lat 1843-45) cecho
wał nadal krytyczny stosunek wobec zasadniczych ob
jawów zacofania i wstecznictwa - wobec feudalizmu 

i jego ·ideologii. Jedinakże w zakresie pozytywny;ih koo
cepcji rnzwiązywania nabrzmiałych konfliktów okre
su spotykamy się z objawami Teformizmu. Drogę na
prawy upatrywano w powolnym i konsekwentnym u
moralnianiu i doskonaleniu ludzkości, przez przykład 
indywidualnych poświęceń oraz dobrowolnych wyrze
czeń uprzywilejowanych klas, przez wzajemną miłość 
wszystkich ludzi. 

Problem prawdziwego człowieka w „Fantazym". 

Pod piórem Słowackiego stawał się Fantazy drama
tem o dojrzewaniu do człowieczeństwa . Pod maską sa
lonowego konwenansu Respektów i Rzecznicklch, w 
romantycznej ·pozie Fantazego i Idalii kształtują się w 
dramacie przebłyski prawdziwie ludzkich uczuć, k!tóre i 
pod wpływem wydarzeń objawiają się nieoczekiwanie. 
Fan tazy interesował Respektów przez długi czas jedy
nie jako posiadacz pół miliona - ale przed podpisa
niem ślubnego kontraktu zarówno ojciec, jak i matka 
Diany pytają go, czy mogą liczyć na jego uczucie dla 
córki. Zapytywany widocznie oczekiwał na pyta.n ie, 
skoro odpowiada: 

A my tu po kweście 
Wa.szych serc„. 

Kluczem, który wyzwala w bohaterach d!l'amatu pra
wdziwie ludzkie uczucia, było dla Słowackiego cier
pienie. W chwilach wielkiego cierpienia objaw.ają się 
„genezyjskie tajemnice ducha" (dwóm tak różnym i z 
różnych powodów ;rozpaczającym postackim, jak Idalia 
i Major. Słowa Idalii o Rzecznickim: „Przec.ięż - czło
wiek„. Gdy ból mu wszystkie zęby powyrywał. Zacier
piał sercem„." (a III, w. 427-429), jak i wyznanie Fanta
zego: „przez tę śmierć, tak krwawą i ciemną. Jestem 
człowiekiem ochrzczon!„. (a. V w. 336-337) wskazują za
razem drogę moralnego odrodzenia ludzi przez cierpie

nie. 
O śmierci Majora wspomina w owych słowach Fan

tazy, bo była to śmierć pełna poświęcenia i dlatego 
wpływ jej sięgał tak głęboko. Słowo „człowiek", któ
rym w wyjątkowych tylko chwilach określał poeta 
prawdziwe i szczere przeżycia innych bohaterów, zosta
ło w dramacie związane przede wszystkim z postacią 
Majora, a pośrednio z postacią Jana. 

Fantazego przeobraża śmierć Majora. Idalia chyli 
czoła przed cierpieniami Jana i w obronie swego wro
ga, Rzecznickiego, skłonna jest ofiarować swój honor. 
Mimo to Słowacki nie uznał ich za godnych reprezen
tantów swojej idei. Intencje romantycznej pary były 



bowiem zawsze przepojone „aktorstwem" pozy, której 
wyniosłość odbierała czynom szlachetny blask bezin
teresowności. Zarówno Faintazy, jak i Idalia uzurpo
wali sobie „boskie" prawo kierowainia losami :iminych 
ludzi. „Jaim winna, żem \tu całą jedi11ą dobę Chciała 

aktorką być - i -podług świata fałszem dopomóc so
bie„." (a: V, .w: 40--42) - wyimaje Idalia: Gdy widmo 
bezsensownej śmierci zaglądnęło jej w oczy, zrozumia
ła ona całą pretensjonalność swoich poprzednich są

dów i poczynań . 

„Nienawidzę („.) owej pysznej inteligencji, której 

zdaje się, że usprawiedliwia coś, gdy zdoła coś wytłu
maczyć; ruenawidzę tej próimości, która mizdrzy się 

sama przed sobą, opowiadając zło, jakie wyrządziła, 
która ma pretensje wzbudzić współczucie swą spowie
dzią i która nietknięta pośród ruin, analizuje ~iast się 
kajać. Nienawidzę tej słabości, która wini dTugich o 
własną niemoc i nie widzi, że zło jest nie dokoła niej, 
ale w niej samej„." 

- pisał Beniamin Constant. Podobnie Juliusz Słowac

ki dokonuje w dramacie detronizacji „bóstw", które 

same zgłaszały ;pretensje do „boskości". 

Poeta niezwykle ostro potę,piał wszelką wyniosłość 

i pozerstwo u tych szczególnie, których jego zda.niem 
Bóg obdarzył darem przenikania serc ludizlcich. 

„W tobie także 1błyskało .nieraz światło prococki€, 
ale strasz:ne, a głos twój jest podobny jękowi. Mówię 
ci więc, drogi, że wkrótce szata z jęków, a hełm z bły
skawic wyda się a•kltorstwem i sprzecrznością śród pros
toty i wypogodzonych twa:rzy, i nagich piersi Bożych 
rycerzy.„" 
- pisał do Krasińskiego. Rycerzami bożymi stali się 

dla poety dwaj rewolucjoniści: Major i Jan. 
W oparciu o podobne założenia rozwija Słowacki w 

piątym akcie dramatu swoje poglądy na rolę człowie
ka w obliczu rzeczy ostateaznej, jaką jest śmierć. Tu
taj najwyższe miano „człowiek" powtarza się .najwię

cej razy„ a czterokrotnie służy właśnie określeniu pos
taci Majora: człowiek honoru, człowiek stary, człowiek 
katolicko-grecki, człowiek prosty. śmierć Majora jest 
boską, świętą i ludzi uświęcającą - jest ilustracją ide
ału śmierci, której założenia wykładał poeta obszer.nie 
w DiaLogu troistym. W tym samym traktacie potępiał 
poeta śmierć pysznych duchów, które wprawdzie od
chodziły w blasku świetności, ale to nie uchroniło ich 
od potępienia. 

Nasa:e otrucie 

Było błazeństwem! „ . Patrz - patrz! - jak bez jęku 

Przez ręce o.ni gadają do siebie„. 

Patrz, pa1lrz.„ dziesięć lat sybirskich w tym ręku 

ściśniętych.:. jak wosk„. 

- mówi Fantazy. Błazeństwu swojej śmierci przeciw
stawia w poczuciu wiJny śmierć „człowieka przyszłoś
ci". A zwiastunami przyszłości są w oczach Słowackie
go zarówno Major, jak i Jan,. ludzie, którym beztrosko 
przeżyte doświadczenia historyczne dawały do tego 
moralne prawo. Tylko duchy przyszłości bowiem zys
kiwały boski dar przemawiania bez słów, o czym tak 
pięknie będzie pisał poeta w KRÓLU DUCHU: 

Język z słonecznej miłości był wzięty, 

Nią złoty„. gdy się zn\żał, malowany -

Lecz cały wielki, otwarty„ natchnięty, 

I nie mówiony, lecz z ducha błyskany 

(Ze Wstępu do „Fantazego" Julius azSłowackiego. Wy
danie IV. Wrocław, Ossolineum 1976. BN I 105) 

Juliusz Małachowski prawdopodobnie prototyp postaci Jana 



Jan Paraindowski 

MIT O DEJ AN IR ZE 

Herakles był ulubionym bohaterem greck:i,m. 

Dej a n i ra patrzyła na swego małżonka z zachwy
tem i podziwem. W istocie Herakles nie był podobny 
do innych ludzi. Biło od niego zdrowie szerokich pól, 
nocy przespanych pod niebeII\, tłustych ćwierci mięsa, 
którymi nasycał swój głód potężny. 

Dejanira była przy nim drobna i rnaleńka. Herakles 
chciał założyć gdzieś swój dom. Kiedy stanęli nad pe
wną irzeką szukając brodu, spotkali centaura Nessosa, 
który ofiarował się przenieść •na grzbiecie Dejanirę. 

Ale gdy Herakles oddalił się o kilka kroków, fałszy
wy centaur porwał kobietę i zaczął uciekać. Herakles 
strzelił doń z łuku i zabił. Nessos umierając rzekł do 
Dejan.iry: „Jeżeli chcesz mieć niezawodny środek, aby 
na zawsze zachować dla 5*bie miłość twego męża, na
bierz trochę mojej krwi, która jest w tych sprawach 
cudownym lekarstwem". Dejanira prędko schowała pod 
suknię flakon z krwią Nessosa. 

Dejanira była bardzo zazdrosna. Zdawało się jej, że 
każda kobieta jest niebezpieczną rywalką. Krew Nes
sosa wylała na miednicę i wyprała w niej koszulę He-

ralclesa. Herakles ubrał się w nią, gdy szedł składać 

ofiarę Dzeusowi. Centaur zemścił się strasrz;liwie. Jeg-0 
krew była ok!rutnym jadem, który przesiąkł w ciało i 
zaczął je trawić ogniem szalonego bólu. Herakles krzy
czał i darł z sieb1e szaty, aż strzępy opadały razem z 
kawałami mięsa. Nie było już ratunku. Dejanira po
wiesiła się z !l"Ozpaczy. A bohater zawlókł się na górę 
wysoką, sam sobie ułożył stos pogrzebowy, aby żywcem 
spłonąć. Ledwie jednak pierwsze płomienie objęły bo
lesne ciało, rozległ się huk gromu i błyskawice zorały 
pociemniałe niebo. Wtedy przestał cierpieć. 

JDALIA 

„- Awantura taka 
Dla was, którzy tu jesteście :na świecie 

Nakrochmaleni ... każdy pół Polaka, 
A pół aktora, w swym znanym powiecie 

Jak na aptecznych półkach różne flaszki 
Z etykietkami: ten polityk dzielny -

Ten se11sat - ten dowcipny na fraszki -
Wam by, powiadam, niosła cios śmiertelny 

śmiesiiność , zabiłaby was na wiek wieków, 
Na dzieci wasze spadła i na winuki! 

Bo z was można drwić, lecz tak jak z kaleków ... 
Nie potrącając nigdy krzywej sztuki 

Waszego ciała„." 

Tadeusz Boy-Żeleński 

TRAGIKOMEDIA POLSKA 

Przecież ta k-0miedia to jest cud, jakiego :nie miała 
i nic ma Europa. Mówi się dużo o bluszczowatości Sło
wackiego, a 'Przecież ta sztuka to jest fenomen orygi
nalności, kwiat wyrosły wprost z zieleni. W pełnej 

epoce romantyzmu, gdy poezja w teatrze uciekała w 
daW111ość luh w fantazję ta komedia wsp ó ł cze s n a, 
piisana najwspanialszym wierszem, a realizmem swym 
wyprzedzaj<ica późniejszy teatr mieszczański, ta sztuka 
idąca swobodmą stopą przez płaskość i tragiczność, po
przez groteskę i patos, najśmielej mieszająca tony z 
oud-0wnym poczuciem wieloplanowości życia - jest 
czymś zupełnie jedynym, zarówno w twórczości Sło

wackiego jak w ogóle w dziejach teatru. I oo za prze
dztwna synteza polskiego życia, co za poczucie jego 
tragizmu, jego dir-0nii, ta komedia, która ro:zgrywa się 

w szlacheckim dwor.ze na Podolu, jednym skrzydłem 
poezji sięgając śniegów Sybi'l"U, a drugim laurowyoh 
gajów Italii. Bo to było właśn~e nasze życie ówczesne, 
po roku 1831. 

(Juliusz Słowacki: Fantazy. Flirt z Melpomeną. Wie
czór IX, Warszawa 1930). 
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ODZNACZONY 

ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO 

ZBIOROWĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW KULTURY 
I SZTUKI 

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJZA 

Kierowinik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 

, 
W REPERTUARZE 

Aleksander Fredro 

PAN JOWIALSKI 

Henryk Mozer 
Wojciech Boratyński 

TRZY POMARAŃCZE 

Tadeusz Różewicz 

KARTOTEKA 

Władysław Krzemiński 

ROMANS Z WODEWILU 

Juliusz Słowacki 

FANTAZY 

W PRZYGOTOWANlU 

Ja cek Janczarski 

KOLEJKA 



JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
Dramat w pięciu aktach 

HRABIA RESPEKT - były marszałek powiatowy 

HRABINA RESPEKTOWA - jego żona 

DI ANNA 
ich córki 

STELLA 

HRABIA FANT AZY DAFNICKI 

RZECZNICKI - marszałek powiatowy, 
jego przyjaciel 

HRABINA IDALIA 

WOŁDEMAR HA WRYŁOWICZ - rodem Czerkies, 
stary major rosyjski 

Obsada: 

- Józef Chrobak 

- Mania Deskur 

- Miriam Aleksandrowicz 

- Wanda Dolman 

- Jan Szulc 

- Bohdan Czechak 

- Hali.na Sobolewska 

- Leszek Polessa 

JAN - były powstaniec, zesłany na Sybir na Kaukaz 

KSIĄDZ LOGA - kapelan 

KAJETAN - kamerdyner Respektów 

HELENKA - pokojowa Idalii 

LOKAJ - Idalii 

- Krzysztcf KOŁBASIUK (gościnnie) 

- Edmund Derengowski 

- Andirzej Baczewski 

- Elżbieta Bułhak 

- Andrzej Malicki 

Rzecz dzieje się około r. 1841 - w trzech pierwszych aktach w domu hr. Respektów, w obu ostatnich w 
majętności hr. Idalii. 

SCENOGRAFIA - JANUSZ WARPECHOWSKI REŻYSERIA - WOJCIECH BORATYŃSKI 

Asystent reżysera - EDMUND DERENGOWSKI 

Inspicjent Kontrola tekstu 

Andrzej Baczewski Wanda Dolman 



Wojciech Natanson 

„SŁYSZY TAM JAKIES ŁANCUCHY„." 

We wrześniu 1830 roku, 111a lm,łka miesięcy przed wy
buchem Powstania Listopadowego - dwaj młodzi urzę
dm:icy Ministerstwa Skarbu, Tomasz Potocki i Juliusz 
Słowacki, wybrali się koilil1o z Wmszawy do majątku 
sędziwego poety, Juliana Niemcewicza .. Jak wiadomo 
Niemcewicz był kiedyś posłem na Sejm Czteroletni z 
ramieni~a Stronnictwa Paitriotyc.w.ego, autorem „Po
wrotu posła" i adiut8111tem Kościuszki. Obecnie, sza
nowainy powszechnie, złączony z umiarkowanym skrzy
dłem opozycji - chętnie gawędził z młodzieżą. . 
Gości swych przyjął Niemcewicz serdecznie. Rozma

wian o o sytuacji w Eur-0pie, o sprawie polskiej, o lite
raturze, o triumfującym romantyźmie. Po -Obiedzie, na 
prośbę gospodarza, Słowacki wyciągnął z kieszeni trze
ci akt swej tragedii „Mindowe" i zaczął czytać. „Niem
cewicz - wspominał po latach Słowacki - słuchał z 
początku siedząc bokiem odwrócony; gdy przyszło do 
drugiej sceny, w której Mindowe zrywa z Krzyżakami, 
obrócił się nagle, czoło jego pomarszczyło się, w'idać 

było znacz.nie natężoną uwagę. Przy końcu drug~ej sce
ny wykrzyknął głośno : „Ach, czemuż tej tragedii grać 

nie można " Ten wykrzyknik bardziej mnie pochlebił, 
niż wszystkie .po tym dawane pochwały. Kiedy skoń
czyłem, powiedział: „Cieszę się, iż przed śmiercią wi
dzę , że jeszcze zostamrue w Po1szcze poeta, co ma tak 
wielki talenit i duch -0bywatelski utrzyma". Potem do
dał: „!>[--zepisz Pan tę tragedię ina kilka rąk, wart-O -
niech czeka szczęśHwszych czasów". 

Dlaczego Niemcewicz przypuszczał. że tej tragedii 
grać nie możma?" Ponieważ doskonale wyczuł aluzje 
aktualne, zrozumiał tendencje niepodległościowe i znał 
trudności cenzuralne. A dla młodziutkiego poety smut
n e przecież stwierdzenie, że sztuki w danych warun
kach wystawiać nie moż.na, mimo wszystko zabrzmiało 
jak naj radośniejsza wiadomość. Poeta poprzedniego po
kolenia. różniący się z nim w wielu sprawach, dobrze 
zrozumiał jego myśl 111ajistotniejszą. 

Wkrótce po tym napisana 1,Maria Stuart" była r ów
nież „nieprawomyślna". Jej subtelność psychologiczna 
łączyła się z krytyką systemów despotycznych. Swiet
na scena wzajemnego szantażu i prowokacji do zbrodni , 
między Marją a jej ukiochanym - stanowiła punkt kul
minacyjny. Gdy sobie te fakty uprzytomnimy, nie tru
dno nam będzie zrozumieć entuzjazm, z jakim młody 
Słowacki przyjął wybuch Powstania Listopadowego 

(choć w konspiracji patriotyC2'Jnej nie brał udziału, a 
niechętny mu Bohdan Zalewski twierdził, że „Juliusz 
śnił jeno o wierszach"). Zrozumiemy też w .pełni wier
sze powstańcze, które w odpisach, a .potem w tekstach 
ogłoswnych ;przez dZJiennikii patricnyczne, obiegały kraj. 

l\Iimo wszystko nie był jednak Słowaaki oficjal:nym 
emigrantem po upadku Powsta.nia Listopadowego. z 
kraju wyjechał jeszcze przed zakończeniem walk za 
legalnym paszportem. Podróżował '.Zlrazu po Europie 
jako „turysta": władze carskie mogły nie wiedzieć o 
powierzonych mu nieco później misjach kurierskich. 
A j eśli nawet wiedziały - nic przywiązyiwały do nich 
zby tniej wagi. Poeta wątły i oharowtlty, z początkami 
gruźlicy, przeżywał męki osamotnienia i tęsk!n.oty. Cią
żyła mu bezd omność . „Ale nareszcie trzeba myśleć o 
punkcie zjednania się, bo tak błąi.kać się po zagranicy 
to okrnpnie" - pi sał w liście do wuja. Jednak w roku 
1833 włączył do wydawanego w Paryżu swego tomu -
wszystkie wiersze powstańcze. W ten sposób sam sobie 
odcinał powrót do kraju. Nie mógł i nie chciał przed 
carem zginać karku. 

Osiem lat później pisze Słowacki jediną z najświet
n iejszych i najgłębszych swych sztuk: „Fantazego". Fa-

la patriotycznego \Wzenia podnosiła się stale - zaTó
wno w kraju, jak i na emigracji. W lutym 1839 r. roz
strzelanro w Witnie 111ajbairdziej płomiennego z rew-0lu
cjonistów, przywódcę konspiiracyjnego Stowarzyszenia 
Ludu Polskliego, Szymona Konarskiego. Wiraz z nim 
skazano 72 osoby; 23 studentów Uniwersytetu posłano 
w „sołdaty" na Kaukaz. 
Wśród aresztowanych w owym czasie znalazł się wuj 

poety, Teofil Januszkiewicz. Matka była jakiś czas 
„pod śledztwem". 

Zanim Konarski został rozstrrelany, przebywał pół
tora r oku w carskim więzieniu. Okuty był w kajdany w 
ten sposób, że łańcuch łąazył lewą rękę z prawą nogą. 
Młodzi oficerowie rosyjscy zawiązali spisek, zmierza
j ący do uwolnienia wodza Stowarzyszenia Ludu Pol
skiego. Na czele stanął kpt. Agłaj K!uźmiln K0irowajew. 
Jednakże wskutek denuncjacji zmowa ta została vvy
kryta , a Korowajew skazany na degradację i katorgę„. 

O v:szys tkich tych wydarzeniach głośno było w cza
sie, gdy Słowackii pisał ,JFantazego". Polska .prasa emi
gracyjna poświęciła dużo miejsca w sprawie Konar
skiego. Tak samo postąpiły pisma francuskie, jak 
„Journal du Peuple", „L'IIlltelligence" i „National", 
które Słowacki czytał regularnie. Jasny i wyraźny jest 



związek tych wydarzeń ze sprawą Majora w „Fanta
zym", a także i Jana, zesłanego za to, że bił się w 
roku 1831 na cz.ele kosynie;rów, a potem buntował lud 
syb eryjski. 

Komentatorzy nie zwracali jednak uwagi na sprawę 
Dianny. Nie jest ona zwyczajną panną na wydaniu, 
która się zakochała w pięknym żołnierzu Janie, a ze 
względów majątkowych - musi oddać rękę bogatemu 
i niekochanemu przez siebie hrabiemu. Jeśli wniknie
my w podskó rny, najgłębszy nurt myślowy „Fantazego" 
(ukryty może ze względu na matkę, obsC'rwowaną, jak 
w iemy, przez władze carskie), poznamy bez trudu, że 
Dianna podziela rewolucyjne przekonania Jana. Jej 
p'erwsze w sztuce słowa to pytanie skierowane do 
Majora o trzy polskie krzyże, stojące na Sybirze, za
pewne na mogiłach polskich wygnańców . Nosi ąarny 
strój żałobny - po kim? Po poległych patriotach. Fan
tazy mówi o niej jasno: 

Ta wybielona wiatrem na Sybirze 
Dyjanna, która czarnymi oczyma 
Wid7i tam jakieś mogiły kr zyże 

Słyszy tam jakieś łańcuchy ... 
Widzi mogiły i krzyże powstańców - słyszy łańcu

chy i kajdany skazańców. Czy można się dziwić , że w 

wielkiej odpowiedzi, jaką Dianna daje Fantazemu, za
dźwięczy sprawa i chłopów, którym „odbiorą pługi" i 
„ w każdej chacie postawią żołnierza": 
Więc, jeśli chaty te jutro posłyszę, 
Że krzyczą: „Boże, a Bóg nie uderza 
Piorunem ... jeśii duch, co we mnie dysze 
Modlitwą, O! tej wioski nie obroni; 
Jeśli mll'e chłopki okrążą i ,padną 

Do nóg ... jak gdybym z gwiazdami na skroni 
Stała w niebiosach - a ja męką żadną 
Nie będę mogła wyratować ludu; 
Jeśli Bóg z mego jedynie nieszczęścia 
Chce siły , która podobna do cud u 
Ten lud obroni... to się do zamęśoia 
z P anem przychylę ... 
Wyobrażam sobie, że Dianna mogła zostać uczestni

czką spisku rewolucyjnego, podobnie jak wierna to
warzyszka Konarskiego - Ewa Felińska. W ramy mus
etowskiej komedii obyczajowej wpisał bowiem Sło-

wacki wielki dramat walki o wolność Narodu. 
Dianna buntuje s ię także przeciw a tmasferze w do

mu swych rodziców , jak o tym wymownie świadczy 
scena kłótni, opowiedziana przez Stefkę . To prawda, 
że i stary Respekt, były marszałek powiatowy (po nim 

tę funkcję odziedziczył Rzec.z,n.ioki) - także wycierpiał 

lata syberyjskiego wygnania. Ale nie za osobiste ozyiny 
został on zesłany, tylko w charakterze zakładnika „ja
ko tu w powiecie pierwszy urzędl!1ik". Ma on „ojcow
skie długi", tj. zobowiąza.nia odziedziczone po S1Woim 
ojcu. W dodatku sam jest winien pół miliona carskie
mu skarbowi. Termin zapłaty się zbliża - jedynym 
ratunkiem wydaje się spieniężenie własnej córki, Dian
ny. Hr. Respekt nie waha się ani minuty, choć wie, 
że dziewczyna wymieniła już ma Sybirze pierścionki z 
męczennikiem sprawy na.rodowej, Janem. Nawet lu
bujący się czasem w cyniżmie Fantazy z niesmakiem 
obserwuje zachowa.nie się kandydata na swego teścia: 

Czoło mi jeszcze całe wstydem płonie 
Za tego starca ... Jak on się kołysać 
Musiał, uśmiechać się ... i pół dowcipnie 
A na wpół serio rzucać mi na szyję 
Tę córkę ... 
Z samym Fantazym sprawa jest niezmiennie skom

plikowana. Płytkimi i powierzchow.nymi wydają mi 
się domysły niektórych komentatorów, którzy wiążą 
tę sprawę z tzw. „-epizodem frankfw-akim", gdy Sło
wacki zakochany w pani Joannie Bobrowej,, na próżno 
próbował zdobyć wzajemność pięknej arystokratki. 

niedawno opuszC2lonej przez Krrasińskiego. Nie w arfo 
też, jak myślę„ wiązać „pojedynku amerykal'lskiego" 
między Majorem a Fantazym ze sprawą J1.iedt0szłego 

spotkania Słowackiego z publicystą Zygmuntem Ro
pelewskim. -Problem Fantazego jest, jak mi się wyda
je, szerszy i głębszy. Jako motyw przewodni można 
przyjąć słowa Fantazego: 

Sami tu szatani. 
Grają komedię ze mną„ . najsmutniejs.zą: 

Chodzi o c złowieka., który w sposób wyrafinowany 
i tragiczny walczy ze swoim własnym losem i który 
(mimo kol'lcowego o~alenia) walkę tę przegrywa. Jest 
to komedia, ale „najsmutn iejsza", demaskatorska, bo 
los Fantazego mógł w rozumieniu poety :;łużyć jako 
ostrzeżen~e i oskarżenie; jako studium antyspołecznego 
dekadentyzmu, układającego swe życie na zasadach -
kaprysu. Cechą charakterystyczną tej postaoi jest to, 
że Fantazy sam siebie osądza. Nawet szermierka słowa 
i wielka porażka w słynnej scenie z Dianną jest przez 
niego umyślnie sprowok-0wana. Ma on tak silną po

•trzebę i instynkt ironii, że bawi się nawet sytuacjami, 
które boleśnie dotknęły jego ambicję. Jego zblazowa
nie wymaga bowiem coraz nowego dopływu niezwy
kłych - choćby nawet •przykrych - wrażeń. Jest jak 



morfindsta, u którego dziień każdy potęguje ,pragnienie 
coraz to mocniejszej dawki narkotyku. G.ranicą, na 
której się zatrzymuje ów pęd ma.sochisty~y. jest 
możność takiego panowaruia nad syituacją, by samemu 
z siebie zak;pić, zalilim to zdołali uczynić drmd. Odkryw
czość Słowackiego na tym m. in. polega, że daje on 
Fain.tazemu wiele rzeczywistych przewag - aby tym 
pełndej ukazać groźność zjawiska. W gruncie rzeczy, 
osądzające „g.rafów" słowa Majora do Jana odlnoszą się 
nie tylko do Respektów - ale i do Fantazego. Ekspe
ryment, jaki ten ostatni podejmuje kupując Diannę, 
jest z jego strony świadomym aktem złej woli. Mieści 
się w ruim wyznanie niemal ,perwersyjnego zac:iekawie
nia, które z oświadczyn Fantazego czyni nie tylko 
obrazę wobec godności dziewczyny - ale i nikczem
ność wobec samego siebie. ChodzA tu może o zapełnie
nie pustki duchowej, wynikającej z zew.nętrznego chło
du gaszącego „uczucia ledwo zapalone". A tu już ironia 
i krytyka psychologicz1I10-moralna zwraca się nie tylko 
przeciw przerafinowanym degeneratom i z,nudzonym 
pankom, ale i pra.eciw samemu sobie. Staje się boles
nym rozrachunkiem jednym z etapów walki przeciw 
predyspozycjom, któil'e Słowacki sam w sobie pragnął 
wytępić. 

Finał utworu otwierał dla Fantazego możliwości głę
bokiego przeobrażenia i iprzemiany. Czy por,z,uci on 
drogę narodowego indyferentyzmu? Sprawę tę niełat
wo wyjaśnić. Fantazy walkę ze samym sobą przegry
wa, życie uznaje za zmwrnowane„: Kilka miesięcy po 
skończ.e.niu utworu Słowacki zad,iągnął się pod sztan
dary Towianizmu. A chociaż po pewnym czasie zerwie 
z litewskim prorokiem (na tle różnicy zdall, dotyczą
cych nabożeństwa za Aleksandra I), pozostanie już do 
końca wierny mistycznemu zaangażowaniu. Może v.ięc 
PSY'ihologiC2lno-moralne problemy „Fantazego" nie wy
dały się już poecie dostatecznie ważkimi w nowej fazie 
jego pisarstwa. Faktem jest, że „Fantazego" nie opu
blikował. Dopiero w roku 1866, kilkanaście lat po 
śmierci Słowackiego, wydrukowany został przez Anto
niego Małeckiego genialny utwór, ukazujący na skro
mnej scenie podolskich dworków - najśmielsŻe pro
blemy życia narodowego. 

„zjawisko jedyne bodaj w ówczesnej drama

turgii światowej: FANTAZY" 

Leon Schiller o „Fantazym" 

KRONIKA 
15 I 1H7'1 
Udział członków Klubu „Proscenium" w próbie generalnej 

„Romansu z wodewilu" Wł. Krzemińskiego. Przed próbą sło
wo wstępne wygłosił dyrektor i kierownik artystyczny Te
"tru, Wojciech Boratyński. 
16 1 1977 

Premiera „Romansu z wodewilu" Wł. Krzemińskiego wg 
Stefana Turskiego. Przed spektak lem premierowym przemó
wił dyrelttor I kierownik artystyczny Teatru informując, że 

„Romans z wodewilu" jest jubileuszową pięćdziesiątą pre
mierą reżysera Bohdana Czechaka . 
Z okazji premiery „Romansu z wodewilu" ogłoszono kon
kurs w liceach na wykonanie plakatów w dużym formacie 
z motywem szopki. 
Wpłynęło 120 prac, z których 40 zdobi witryny sklepów, a 
najlcpscc są wyeksponowane w foyer Teatru. Inicjatorowi 
konkursu prof. Michałowi Jacoszkowi dyrektor Wojciech Bo
ratyński wręczył medal pamiątlrnwy wybity z okazji 30-le
cia Teatru I stulecia śmierci patrona Aleksandra Fredry. 
2 II 1977 

50 przedstawienie „Trzech pomarańczy" w Chodzieży. 
4 II 1977 

50 przedstawienie „Pana Jowialskiego" w Kostrzynie . • 
8 I 1977 

W ramach pracy społecznej Edmund Derengowski - aktor 
naszego Teatru wziął udział w spotkaniu z Kołem Spółdziel
czym W.S.S. „Społem" w Gnieźnie. Podczas spotkania przed
stawił działalność artystyczną Teatru Im. Al. Fredry w Gnieź
nie i omówił najbliższe jego premiery. · 

Uczestniczki spotkania w swych wypowiedziach wyrażały 

wielkie uznanie dla artystycznych osiągnięć wychowawczej 
działalności naszego Teatru. W.S.S. „Społem" w Gnieźnie 

zorganizowała dla swych członków 4 spektakle „Romansu z 
wcdewllu" Wł. Krzemińskiego, wystawione przez nai;z Teatr. 

Z okazji Dni Moskwy w Warszawie oraz XXXII Rocznicy 
wyzwolenia Warszawy Okręg Warsza , ki Związku Polskich 
Artystów Plastyków i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu mias
ta stołecznego Warszawy zorganizował wystawę pn. „Kraj 
Rad w Warszawskiej plastyce". Na wystawie tej poza ma
larstwem, grafiką, książką, rzeźbą I tkaniną - eksponowano 
w dziale scenografii projekty dekoracji i kostiumów Woj 
ciecha Zielezińskiego do sztuki „Anegdoty prowincjonalne" 
Aleksandra Wampiłowa, wystawionej w Teatrze Gnieźnleń-
sl,im w sezonie 1975(16. . 

Projekty scenograficzne Wojciecha Zielezińskiego - zwłasz

cza scenografii do „Anegdot prowincjonalnych" - cieszyły 
się dużym uznaniem w oczach krytyki. 

We wtorek, dnia 22 lutego 1977 r. o godzinie 16-tej w sali 
Państwowego Teatru Im. Al. Fredry w Gnieźnie odbyło się 
spotkanie członków Klubu „Proscenium". 

Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem gmachu Teatru po
łączone z poznaniem podstawowych urządzeń technicznych 
sceny. 
Następnie Dyrektor Teatru mgr Wojciech Boratyński przed

stawił istotę Monodramu - Teatru Jednego Aktora, a aktor 
L. Polessa wykonał monodram Konoplelki wg Redlińskiego 
pt. „Kazik". 

Dyrektor Teatru wspólnie z reżyserem Henrykiem Mazerem 
przeprowadzili dyskusję - Czy monodram to teatr! 



Kierowll1iik techniczmy 

LECH JARPÓŁKIEWICZ 

Ptracownde techni=e 

Stolarruia - Piotr Derdowski i Konrad Nowicki, pra
cow.nie krawieckie męska - iklieroW111ik Stanisław Pa
rulski, Jerzy Brenk, Kazimiera Chosińska, damska -
kierownik Melania Plucińska, Maria Szalata, fryzjeT
sko-perukarska - lderoWi!l!i,k Maria Michalska, Helena 
Libera, tapicerska - Paweł Tamborski, ślusarska -
Ryszard Stróżyk, kierownik .pracowni elek!trycznej -
Edw ard Zalewski, akustyk - Andrzej Kierzenkowski, 
oświetlenie - Stanisław Budzyński. butafo:r - Marek 

Hajder, prahnia - Leokadia Malczewska. 

Obsługa sceny: 
Brygadier sceny - Jerzy Biifecki 
Józef Młyńczak, Krzysztof Chudy 

i Grzegorz Maciejewski 

Garderobiane: 
Emilia Jermolenok i Anna Czerniak 

Kier. działu orga'11iz.S,:ji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Orgaruizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe ona bilety wstępu w godzimach od 8-14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty od 
10- 13 i od 16-19 w niedziele od 1&-19 

Człorukowie Towairzystwa Miłośników Teat.Tu 
korzystają ze zndiżki idywidualnej 

Wydawca 

Państwowy Teatr im. Al. Sredry 
w Gnieźm1e 
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