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Z LISTÓW SŁOWACKIEGO 
DO MATKI 

„ ... Ubieram s ię zawsze z dość wielką elegancją, jako to 
sobie kiedyś przyrzekłem za młodu, bojąc się, aby mnie 
zwykłe memu zajęciu się zaniedbanie kiedyś nie owła
dało .. . Otóż więc zawsze biorę dobrego krawca, c"o mi 
oszczędza niepotrzebnych wydatków - najczęściej cho
dzę na czarno z małymi wyjątkami w szarawarkach 
lub kamizelce - nigdy prawie zupełnie czarno, bo to 
ma minę księżą ... 

Mam także jedyną orginalność, to jest, że zawsze no
szę żółtawo - blade - białe rękawiczki - jest to mój 
luksus, a nie bardzo kosztowny ... " 

... niedługo potem pisal w kolejnym liście z Paryża ..• 
„ .. . Swiat glansowanych rękawiczek i woskowanych po
dłóg r.rnpełnie zniknął z oczu moich. ( ... ) Jest to próżny 
teatr dla igrających myśli, dla słów ulotnych, a mnie 
trzeba dziś być wewnętrznie człowiekiem, ile można 
doskonałym i dobrym .... " 

„Nuda, niesmak, przesyt, ubiór wschodni, nargile lu
ks, trochę opium i oto masz kolor bajronowskiej poezji-, 
jakąś dziwaczną fantazmogorią oświeconą bengalskim 
ogniem, a kończącą się wystrzałem z pistoletu! Oto Ma
nfred, Lora, Konrad, Don Juan, a potem czczość -
szatan! 

Okropny to stan, kiedy pośrodku życia, życia nie sta
je, kiedy duch wpada w chorobę, w suchoty i pozostaje 
tylko na ziemi znużone ciało, jak upiór błąkając się 

wśród żyjących i kończące wreszcie tę swoją wędrówkę 
podwójnym samobójstwem Gustawa, samobójstwa du
cha i ciała. Niesmak, zgrzyt, moralna nicość to śmierć 
ducha, czymże jest w porównaniu z tą śmiercią, śmierć 
ciała". 

Antoni Nowosielski - Idealy 
i karykatury - Kijów 1848. 



o 
„FANTAZYM" 

Fantazy świadczy w każ.dym razie o krytycznym 
stosunku Słowackiego do współczesnego mu obyczaju 
i zapowiada, zresztą w formie dość nieoczekiwanej, 
wewnętrzne upraszczanie się poety. Przełom, który 
nastąpi niebawem w twórczości i w życiu Słowackiego, 
oddali go raz na zawsze ·od świata glansowanych ręka
wiczek i parkietów, choć nie przeszkodzi mu w skrupu
latnym gromadzeniu środków pieniężnych przy pomocy 
korzystnych manipulacji giełdowych. 

Paweł Hertz, Portret Słowackiego, 
Wwa 1953 

Kiedy dziś myślę o Fantazym przede wszystkim ude
rza mnie spostrzeżenie, że jest to dramat o miłości. 

Myśl ta nie wygląda odkrywczo, wszyscy wiedzą o tym 
przecież doskonale, ale napisałem „uderza mnie", po
nieważ ani krytycy, ani na ogół reżyserzy nie zwra
cali od lat żywszej uwagi na tę cechę utworu. Cechę, 
którą można by nawet nazwać jego osobliwością, po
nieważ w dramaturgii Słowackiego nie jest to by
najmniej zjawisko częste. Miłość wprawdzie pojawia 
s ię w każdym niemal jego dramacie, ale zazwyczaj 
odgrywa rolę . uboczną. Poza Fantazym, może tylko 
w jednym Snie srebrnym Salomei przeniknęła w spo
sób istotny do tych warstw utworu, które stanowią 
o jego kons trukcji; ale i · tam szybką i decydującą 

przewagę uzyskują nad nią inne sprawy, o chara
kterze ogólniejszym, narodowym. Tylko w Fantazym 
wszystko obraca się doko1a miłości. 

(. .. ) Jan i Diana - romantyczni kochankowie ... Jako 
o „romantycznych" mówi się tu najczęściej o Fantazym 
i Idalii, zapominając o pierwszeństwie tej młodej pary, 
dławi ącej w sobie bunt „za prawo serca, przeciw pra-

wam ziemi". Ich uczucie, zrodzone w okolicznościach 
łączących egzaltację patriotyczną z egzotyką sybirskiej 
dzikiej przyrody, uczucie, które związało z sobą dwoje 
ludzi tak nierównych urodzeniem i majątkiem, a potem 
narastało nieprzerwanie wbrew oddaleniu, wbrew oczy
\1-istemu brakowi wszelkich' szans, a nawet wbrew ich 
własnym pojęciom o obowiązku - czyż nie jest to sam 
ekstrakt romantycznych wyobrażeń o miłości? Ekstrakt 
tak, można by powiedzieć, „recepturowy", że nawet 
jego twórca zdawał się odczuwać potrzebę zaznaczenia 
wobec niego dystansu, kiedy pozwolił Respektowi naz
wać ten romans „kartką wyrwaną z antologii albo 
chrestomatii". Mamy powody podejrzewać, że w tej 
swojej romantycznej typowości i pozytywności byłaby 
to para dość nudna, gdyby poeta nie osłonił jej wy
bornym autorskim zabiegiem: i jej, i jemu daje jedyną 
tylko wielką scenę w najbardziej efektownym momen
cie, a poza tym każe im milczeć. Ich cierpienia, ich 
trwogi, ich poświęcenia, a nawet ich spotkanie, przeła
mujące wszelkie hamulce, wszystko to przekazane jest 
nam - u Diany wyłącznie poprzez relacje innych, 
u Jana poprzez niedomówienia, powstające zawsze, 
kiedy kochanek mówi o swej miłości do osób trzecich. 
Operując w tak mistrzowski sposób efektem sceniczne
go milczenia, poeta s prawił, że ich miłość wciąż panuje 
nad naszą wyobraźnią, że jest na scenie współobecna 
pośród innych wydarzeń, sta".lowi ich bezustanny akom
paniament. 

Romantyczni kochankowie - Fantazy i Idalia ... Wia
domo, że to przeciwstawienie pierwszej pary. Tamci są 
z tych, co życiem swoim tworzyli grunt podatny dla 
rozkwitu romantycznej literatury, ci - cali z tej litera
tury wyrastają i do niej naginają życie, jako coś wtór
nego. Są wykwitem intelektualnym swojej epoki, czą
stką jej „przerośniętej" świadomości; a jeżeli przerost 
świadomości można by nazwać chorobą - są także cho
robą swojej epoki, ale chorobą nie pozbawioną swoistego 
piękna, kuszącą urokami, niosącą w sobie wartości, bez 
których może i samo zdrcwie ukazałoby się mniej 
warte. 

Edward Csato, Szktce o dramatach 
Słowackiego, Wwa 1960 



JULWSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
OBSADA: 

Hrabia Respekt . 
Hrabina Respektowa 
Diana· •..••.. 
Stella . . . . . . . 
Hrabia Fantazy Dafnieki 
Rzecznicki · . 
Hrabina Idalia 
Major .... 
Jan . . . . 
Kajetan, kamerdyner Respektów 
Helenka 
Lokaj Idalii . 
Kałmuk • 

REŻYSERIA: 

LECH WOJCIECHOWSKI 

Im;picjen t : MICHAŁ SOBOLEWSKI 

Dramat w 5 aktach 
(2 przerwy) 

. , . 

l 
ASYSTENT REŻYSERA: 

STEFAN GILETYCZ 

4 l"REMIERA SEZONU U76/77 

. LESZEK SADZIKOWSKI 
. . ELŻBIETA MARZINEK 
. MARIA SKOWROŃSKA 
. BARBARA KOZŁOWSKA 
. GRZEGORZ GALIŃSKI 
. . BROI':HSŁA W ORLICZ 

TEOFILA ZAGŁOBIANKA 
WITOLD MIERZYŃSKI 

ADAM GWARA 
PIOTR MILNEROWICZ 
GIZELA PIOTROWSKA 

STEF AN GILETYCZ 
MACIEJ FERLAK 

SCENOGltAFIA: 

IWONA ZABOROWSKA 

Sufler: IRENA JASIŃSKA 



' 

Juliusz Słowacki 
(Miniatura J. Kurowskiego) 

o 
MIŁOŚCI 
ROMANTYCZNEJ 

Rozkoszą miłości romantycznej jest walka. Jeśli nie 
ma z czym walczyć, bo wszystko gładko się składa, 

trzeba przemocą wynaleźć trudności. Wprost przeci
wnie jak w wieku oświecenia. Tam chodziło o mini
mum, tutaj o maximum trudności. Zawsze i wszędzie 
musi działać dysharmonia między światem a nimi, 
między nią a nim. Romantyk upaja się przeciwnościa
mi i jak pijak do nich tęskni, sam je zmyśla, wyszu
kuje, zaczepia i wyzywa do walki. A zres(ltą dość ich 
się znajdzie i bez s:tukania. W konwenansach życia, 

w kobiecie, a już najwięcej w duszy człowieka roman
tycznego, który jest bezwolnym i apatycznym, który 
do wysokości dogmatu podniósł dziedziczną neuraste
nię i histerię. Dlatego zamiar tak częs to spala na pa
newce. 
Miłość romantyczna jest dzieckiem wyobraźni i po-. 

dlega wszystkim jej prawom. 

( ... ) „A ty myślałeś, że ja z tym sercem ognistym 
nazwę cię moją ko'Chanką i żoną?" - mówi ktoś rów
nież u Słowackiego. Istotnie trudno. żona to banalne 
dla nich rozwikłanie problemu miłości, to złośliwe prze
kreślenie całego romantycznego stanu posiadania, na 
który składają się n2jwspanialsze domki z kart i r.aj
d.umniej sze - zamki na lodzie. I tylko z dala, jak 
stale w wyzm:.n:ach Słowac;.kiego, szarzeje na widno
kręgu tęsknot miraż cudny, bo nieziszczalny: kiedyś p0 
latach żona, dworek pod lipami i jas no:vłose chłopię na 
kolanach. 

Zol::aczmy z kolei jak wyglądają celebransi, arcy
kapłani romantycznego kochania. Z bliska, nie w świe
tle magicznej latarni. Mickiewicz jest najzdrowszym 
i nie posiada niemal żadnego z wymienionych rysów ka-



rykaturalnych. Mocny i zdrowy typ mężczyzny, który 
szybko wyswobadza się z pęt stylu romantycznego. 
Słowacki jest samotnym i kapryśnym neurastenikiem 
miłości. Żyje cudowną fikcją kobiety. Krasiński, sty
lowy w każdym geście Don Juan romantyczny. Niby 
bohater z romansu pani Sand, Stenia kochanek Lelii, 
Rajmon z Indiany, Manfred, Fantazy i jeszcze więcej. 

Bezwzględny, nie przebierający w środkach. Kolejno 
każdej z czterech kochanek przysięga, że po śmierci 
spotkają się w zaświatach, popada w najdrażliwsze 

konflikty z sobą, z rodziną, z mężami, nawet z dziećmi 
uwodzonych dam, potem rzuca imość bez skrupułów, 

gdy tylko zaczęła brzydnąć. A zresztą zobaczycie. 
Chopin wydaje się najbardziej smutnym z miłośników. 
(„Ach, jakże on rozkosznie kaszle!" - wzdycha któraś 
z wariatek francuskich, odwiedziwszy go na parę dni 
przed śmiercią) . Rekord gestu romantycznego wziął 

wszelako tajemny Cyprian Norwid, gdy pod wpływem 
nieszczęśliwej miłości opuścił nagle towarzystwo 
balowe, aby w lśniącym gorsie, jak chce nieprawdziwą 
zres ztą legenda, i z jednym napoleonem w kieszeni roz-· 
począć 62-dniową podróż do Ameryki jako robotnik 
okrętowy. 

(„ .) Typ kobiety romantycznej ma rysy wyraziste, 
łatwe do poznania i w całej Europie do siebie podobne. 
Nie trzeba mówić, że był kopią literatury i urodził s ię 
z książek, bo także książki rodziły się z kobiet. Typ ko
kobiety romantycznej rósł równocześnie z poezją ro
mantyczną. Modelowano się ~ajemnie. Postacie Bal
zaka, Słowackiego, Byrona, wzięte z życia, nowym 
typom życie dawały. Romantyzm był epoką kobiety. 
Schodząc z pola chwalili się jego arcymistrze, że 
„dzięki ich odkryciom między rokiem 1827 a 1847 po
jęli ludzie istotę tajemnicy,. zwanej kobietą" (Michelet). 
Istotnie, kobieta otrzymała od nich cały skarbiec 
rad i .wskazówek . I nie wiedziała, których słuchać. 
Przepatrzyli na wszystkie ..strony problem małżeństwa 
i rozwodu. Byron ośmieszył w oczach kobiety „starego 
głupca i nudziarza" Platona za jego miłość platoni
czną; Shelley, Novalis, czy pani Sand ośmieszyli mał 

żeństwo; Fourier odkrył w kobiecie istotę natchnioną, 
ba, więcej jeszcze: Sa1nt-Simon kazał sekcie swojej 

„ 

Juliusz Słowacki 
(Rzeźba Wacława Szymanowskiego) 



cze ~:ać kobie ty mesjasza, na znak czego ustawie.u 
pusty fotel na wszystkich zebraniach! Wśród tak tro
~ kliwej opieki wzras tała na Zachodzie heroina ei:;oki, 
a goto·x e i skończone okazy przeszczepiać się zaczęły 

na grunt polski. 

Za Księstwa Warszawskiego i później upowszechnia
nia się typ niewiasty egz a 1 to w a n ej. Jest to re
akcja uczucia, ujawniająca się w życiu, nim jeszcze 
wyb uchnie w twórczości. Dusza egzaltowana chce 
ogarnąć świat nadmiernym uczuciem, tak jak jej ma
tka pragnęła to uczynić - rozumem. Nie szczędzi 

łez( .. . ) Egzaltowaną kobietę upomina już Kazimierz Bro
dzi ński , uważając, że to „nudna melancholiczka, że 

tworzy sobie niesz:zc;ście, a mąż i dziec i zimr.ą tylko 
są dla niej prozą". Gdy kocha, mówią inni, kocha 
nad ~ w-szys tlrn, „ wyrazu ojczyzna nie może ni gdy sły
szeć bez gwałtownego wzruszenia". Z czasem wzruszeń 
przybywa. Pani romansowa nauczyła się na pamięć 
czułych frazesów Korynny i wciska siebie przemocą 

w sytuacje przeczytanych romansów. Staje się walter
scotką i byronistką. 

( ... ) Romantyczka Polka staje s:ę typem cdrc;bnym. 
Przyniosła z sobą do Europy coś egzotycznego, polot 
jakowyś i łezkę słowiańską, której brak nawet naj
bardziej „opuszcwnym i ni ezrozumianym" Francuzkom 
czy Angielkom. Dlatego w tak wielkiej estymie cha
dzają w Europie r-0mantyczni znad Wisły. Trudno Cfl.Y
nić studia statystyczne nad tym p<idbojem serc, ale 
wiadomo, że w bografii każdego wielkiego artysty 
świata odnajdzie się zawsze jakaś Polka. Przypomnij
my przepiękny wiersz Lamartine'a do nieznane] Polki 
i miłość Montalemberta dla jakiejś Lubomirskiej i Ary 
Shaffera, który wszystkim kobietom swych obrazów 
dawał rysy żony Krasińsl5:iego, dalej Liszta, Balżaka, 
Napoleona III adorującego damy p<ilskie, i Paul de Co
c'.rn - lcichons le mot - dzikusa Kons tantego, żenią
c:ego s ię z Grudzińską. 

Stanisław Wasielewski „O miłości romantycznej", Kra
ków 1958 
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