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OSOBY 

Hrabia Respekt 
były marszałek powiatowy 

Hrabina Respektowa 
jego żona 

Dian na 
lich cócki 

Stella 

Hrabia Fantazy Dafnicki 

Rzecznicki 
marszałek powiatowy, jego towarzysz 

Hrabina Idalia 

Wołdemar Hawryłowicz 
major rosyjski 

Jan 

Edwin PETRYKAT 

Halina SKOC2YŃSKA 

Małgorzata MAŚLA1"JKA 

Monika BOLLY 

Adam CYvVKA 

Krzysztof ORACZ 

Kinga PREIS 

Stanisław MELSKI 

Mariusz DR~;żEK 
były powsraniec, zesłany na Sybir i na Kaukaz 

Stary Hrabia Respekt Ferdynand MATYSIK 

Kajetan Jan BLECKI 
kamerdyner Respektów 

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

W opracowaniu muzycznym \\-')'korzystano utwory 

Asystent reżysera 

Inspicjent 

Sufler 

Nagranie 

Realizacja dźwięku 

Realizacja światła 

Producent 

Johanna Ncpomuka HummJa, 

Jedna przerwa 20 min. 
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Jan BU~CKI 

Katarzyna MUSIAŁ 

Dorota PIETRO\VICZ 

Tomasz ZABORSKI 

Jacek FALL 

Dariusz BARTOŁD 

Jolanta TOBOTA 

Juliusz Słowacki w r. 1838 

I ie, ja sk::izanv jestem ixć już bez uczuć - si azanv, alw rn przez cale 

życie czekał sławv, która może przvjdzie pic rn·szego dnia moj ej ~ rn ierc1 

„„ bo pamiętam, 7,e będąc m:1 łvm d z ieck iem i zapal nie nabożnv, 

modliłern si ę nieraz: O Boże! daj m i shrn ę choć po ś m ierci, a za to 

niech bę d c; najnieszczi; śli\1s1vm, pogard zonym i nie pm. nanvn w moim 

żvciu, Ta k s i<:; modliłem - pr;.ekonan v je-,rem, że złv duch poch\1 -'C il 

moje przrn1i erze - to, co ma być \1· żvc iu, już si t; s pełni a , .. o, co ma być 

po ś mierci „,, b\·ć musi .„ C !UJ <;" .. . ,że ja u mr;,eć 11iec111ie nic mo,~ę „., 

jestem po sągiem \Icmnona, posrnwionyrn na grobie mojej ojcZ\'Znv -

i długo, dłu go dźwir;k mój będzie budził niknąc vc h na tej ziemi 

Polaków - i może j t:szu,e osw tni Polak, ca bt;dzie urnial swój jęzvk na

rodo\1), obleje ł1,ami moje kanv „. i p11cdsię11·eź mie pielgrz\ rn kę do 

popiołó\1 spoczvwaj<1cych w dalekiej ziemi „. 

l'arci, .22 lipu 18-E 



Juliusz Słowacki 

LOS MIĘ JUŻ ŻADEN NIE MOŻE ZATRwożyć .„ 

Los mię już żaden nie może zatrwożyć, 

Jasną do końca mam \vybirą drogę, 

Ta droga moja - żyć - cierpieć - i tworzyć, 

To wszystko czynię - a więcej nie mogę. 

Dawniej miłością różane godziny 

I w zorzach jeszcze jaśniejsze pochodnie; 

Dzisiaj, przy schyłku dnia, ważniejsze czyny, 

Wielkie i smętne jak słońce zachodnie. 

Na nich się zegar życia zastanowi 

I puści ducha-skowronka w otchłanie, 

Pomóżże, Boże, remu skowronkowi, 

Niech wesół leci - niech \.V)"oko sranie. 

A raczej powiem - gdy się żywot zmierzcha, 

Dusza-jaskółka daleko od ziemi, 

Pomóż jaskółce, co mi z oczu pierzcha 

Z oczkami w światło rozweselonemi. 
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Z RAPTULARZA 

Poem, co dobre dzieło napisze, a turbuje się o nie, jest niepodobny 
Bóstwu - bo czyżby Bóg, stworzywszy słońce, posłał anioła, aby 
się dowiadywał , czy już na nie pauzą lud zie. 

Nie niszczcie ksiąg, albowiem w każdej jest część przecząca i część 
świadcząca temu, co mówią, albowiem wiedza o tym była mimo
wolną w duchach ludzi. 

DO MATKI 

[ ... ] Pyszna ga le ria Luwru blisko tysiąca kroków ma długości, 

cała zapełniona najpiękniejszymi obrazami - lecz czy uwierzyc ie , 
spojrzawszy na dwa małe obrazki Rafae la, nie ~w iedząc, że były 
przez niego malowane, myślałbym, że je jakieś dziecko nabaz
grało; trzeba znać sit;: na nich, żeby rysunek ocenić. Pomyślałem 
wtenczas, iż tak często nie znającym s ię na gh;bi poezji Szekspir 
vvydaje się dzieckiem albo wariatem, wtenczas kiedy każda jego 
sce na odkrywa głęboką znajomość serca I u dz kiego i napiętnowana 
jest wielkością poetyckiego geniuszu. 

Pastereczka z Pornic 
r"''unek z r"prularza Slowackicgo 
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Pierwsza strona autografu Fantazego 
R<;ko pis" zbimach BihlioLc ki ( s~ uli nc um 11·c \\'rnd:,111 ru . 

N i c ll'ątpli\1ic Fan/11:q jcst utworem nicującvm pustky m n c)\\icri, en 1fa1.\· 
1 pozy romantvcznej na r1.cc1 wartości prosrvc h, na rzecz ludzi p rd11 u1i 
wYch. 
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JAK Z BRACI KARAMAZOW 

Nieraz przychodzi mi na myśl, że gdyby Dostojewski znał Frm!aZ-if.O, 

to w nim by odnalazł cechy pokrewne. Nie mam tu miej sca na 
rozwinięcie mego poglądu. Lubimy odnajdywać w Słowackim cechy 
baroku, ale w takim razie i Dostojewskiego moglibvśmy równie 
dobrze za pisarza barokowego uznać! Jak rzekłem, nie mogę tu 

rozwijać swojej cezy, ogranicz(( się jedynie do paru przykładów. 
Znawcy Dostojewskiego zrozumieją od razu, o co mi chodzi. 
Weźmy już tylko jako przykład pierwszy cały monolog Fantazego 
o Diannie. Przecież koniec rej tyrady: 

Ta panna „. Czuję, że to podłość we mnie! 
Ale mnie jakiś szatan wnę crzny kusi 
Popełnić taką podłość i ni kczemnie 
Kupić ją ... złotych polskich pół-milionem. 

Jakbv na obstalunek dla Dostojewskiego napisany! Rozmowa 
Dianny z Fantazym, zwłaszcza jej końcowe ustępy, nie mnieJ się 
do tego zestawienia hadają: 

... Ojciec mój daje mnie tobie, a bierze 

Twoje pieniądze. - Przebacz, że wyraźnie 
Mówię „. Mój ojciec ma ojcowskie długi. 
A sam jest winien pół miliona w kaźnie, 

A jutro - wszvstkim chłopom biorą pługi 
I w każdej chacie stawiają żołnierza. ( „.) 

Cała ta scena jakby z Brari Koroma::::o1,v wyjęta. A hr. Respe kt ze 
swymi „anegdotami", „na pół dowcipnie - A na pół serio" „rzuca
jący na szyję Fantazemu tę córkę" - przec ie żywcem mógłby być 
przeniesiony do pierwszej lepszej powieści rosyjskiego pisarza. 

\Vaclaw / ,ednicki 'li111a!\' rosvjsl1!· u;· /'C:on ;:0.1'0 Slnri!:a1 i.·11-:~n , Londvn 1951 

SŁOWACKI I PIRANDELLO 

Słowacki i Pirandello - cóż to za skojarzenie? Niejeden historyk 
literatury żachnąlby się na nie, i pewnie miałby rację. Ale w na
szym pojęciu ma on \vyrazić tylko tyle, że Fantazy jest pierwszym 
w Polsce (i jednym z pierwszych w Europie!) utworem dramatycz
nym o tak nowocześnie wyrafinowanym rysunku postaci. Wszy
stkie kolory romantycznej ręczy, wszystkie zdobycze techniki 
scenopisarskiej romantyzmu zostały tu wykorzystane do prowa
dzenia osobliwej, gryz4cej sercem, przepojonej ironią i autoironią 
walki z romantyczną stylizacji), z romantyczną poz<), romanrvcz
nymi pozami. Do poszukiwania prostotv. 
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Przv rym sarno u.1 s.; cie rornan[\·z m u p n :l.!1. poety \\' iclukro rnie 
wykracza poz::i cechy, n i e s 1. czącc s it; w kon kre rnym nur ·ie :nyli

stycznym z ponątku liz ie\\ i ęrnas r ·go '' iel u , i do ryk:1 pos tawy 
ogól niejszej , kró rq ró\\ nici. określa 'i i · jako .,romanryc/. n•( . 

L<h\ a rJ ( :,:1 f (·, Fr111f11z.1• 1 ,y/i ro1111111IJ1 ':: 111· /!l!Z 1· 

Idei; ... jer 11ir ff-·inn ... alrjr1 !Ir-z. :i;({(/111'} irki pi.1zr. . R:...~'r 'Z smY11';.;:n11r1 
11o::::vrn·m71 po111yskm ... z pomys/11 ft'. J'llilmjq 1111!m'tli11c.fi~urv i d1r1ra/:rn y. 
d1arahf!'y z 11Óu" orlrl:irrlym·ajq 11r1 po111y.\°/ ... p.1! ~m)rrl:if'.I' mo1ml1111m· 

uspo.wbintic rlusz.11• lfrjnr Io ff'szy.11!:0 liarmr111iz1tjr· ijNl11q /Jar "ff 11/J/e

wa ... toJ: 1w prz,11/../orl, ~r po 11r1/Jist111i11 (rrk /J11 11a/Ji.11111i11. /Hi „,(!dam. 11it 

przl'd) rlziff-·ir sic srrm /..00/orrror~:i. h rJ1)' 1110/r rlzidd jcr/110 or! rlrnr.irgo 
rozróż11;a - a ''.1'!111111rru;_J1r' !t'f!,o i11mzrj 11ie m11g(', )al po'f~:irrlz1r1tt.·s:::y re·rrm. 
ie mi sir m~j Sen nocy le mi ej m:wlrrje /Jlrl:i111y111 i l:sir-.~yrr1m:)'111 . .. a 11p. 
Makbet szar:i•m i 1:::;1'/'ff'O".J'llf uurazt'm. 

.!11/i11sz Sl11:1•adi l'o,rać Szcl,,p ira \\' „Krvrvcc kr\(\·ki lit crcm1rv" 

Klo,~ mi por:"it', że ID' rzylrmi11 11a/r'~".y orlff:ram/ sit or! po!('.l!.i pirrfJ!'O/ltrj, 

z jaht autor /'J','fJ! -Z)'I. a hrJż lrtl: :w nwsr)&r Szrhpim prj111r1if:al go. ja/..' 
my rlzi.1? Alrja orlprm: ir111, żr r-:-.y11111ir' a11tr11rr zalr„;_:y 11r1 ff.)'tzyt11fi!•rmiu zn/ 
!1'.f!O , m 011 f fi!'o1-zyl. li:irn'.i Inn m pu1r11 fi!•irlriff.' 1111 rr11111ros/o. 

() /mrm K11111il .\.01r.-i1/ O Juli u ~ l.ll Slm\·ack im 

aJ1Stotn1 eJs1.vm rvsem zmie n i aj ą c y c h s i<; myśl i Słmvackiego 

o sztuce jes t d qżenie do prostot\'. Ono rn p JWoduj » i.e poeta ro
mantvczny razem z tvm p rzydomkiem dpycha od s ie b ie B. ro na, 

że zf\ wa z mdłej pozą znużonego po,d rói.n ika, jakim go jeszcze 
wi dzi my w s trofach Podróży rln "hm1i S &.•itlt/. Z tej podn'iży, pc lnej 
wrażeń , przyww.i /111/tp//r~t:/J. I tak modny wć wcz ::i s vvojaż .~zlakiem 

Lamartinc 'a, Bvrona i C ha tc:rnb ria nda staje s i<;: pielgu:ymką na

rodową ku śn i egom Svberii, z widmami z · s ~anyc h i zamęczonych 
u boku. 
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POMIMO GORZKICH NAUK żyCIA ... 
NICZEGO SIĘ NIE NAUGZYLI 

Dl aczego .Vit'/JOjJrrru::ni • : Kto nie po prav„ny ? Z czego s i m i ał po
p rm iać? zap. ruje - ba rdzo słu szn i e , wspomniany auror (Srn ni
sł:m ' fa rnowski). \\Tr d zqc ten tyrul , p rLyp uszcza :; i\( nat ura lnie, 

ie glÓ\\'n ą tn.::ści<l dramatu bc,:dzie j aka ś ,-; ::itwardzia~ość , czy w zbro
d ni, .:z~ \I 1.lcj sk łon ności, czy w na łogu, czy ty lko w śmie sznośc i ; 

jaki ś Cd O\\ ic k [u (> jaL \'Ś ludzie , którzy r omimo d rni \\·iadu.en ia, 

pom imu gorzk ich na uk życ i a , nic nie 1.aromnieli i niczego sic; n ie 
nau czyli, i i.e ra n iepoprawność zap l ącze ich \\ nieszczęśc ie lu b 
,,. kłopot , \\ d ra m3ryczne kol izje lub kornic ,-;ne pervpet ic. Prz -

Z\v Vczajony zaś prze z wszyst kich dra maturgów świa t3 tego, że 
tytu ł ma zwi q,-;ek t. glów n. mi figuram i i S) tuacjami dzi eła p rzy
mieu.a i przykłaJa czytelni k p rzed e wszvs tk im te n epite t ni e po

p ra wn:ch d o dwóch g lównych osób dramatu : do f'anta1.ego i do 
lu ali i. Zie m jest w nich skłonność i nałóg szuka nia wraże r'l , poety

zowania wlasncgo i.ycia i s ie b ie '' swoic h własnyc h oczach , je7.el i 
z ccgo mic libv s icr · poprawić, to oczywi śc i e z tego ( ... ) p opra
\\'i eni on i nie są i ni er::iz jeszcze w życi u do d awncgo p r/.yzwvcza

Jcnia jes1cze powróq ... 

Ft:rcl \'nan d I lot:s ick 

l'r-;:;_r1':.)'ltd: 1/0 gt H1'Zy „:\ 'i1/HifJm~11,rd1 „ J11!ill.\:;:r1 Slou:r1d:icxo „Ś \\·iac „ 1894. nr Z 

CZŁOWIEK JAKO WARTOŚĆ MORALNA 

SI l\1acki („. ) przec iwstaw i ał człow i eczeń s two dusz romanrycz

nej. S rąd w F'rm!a:..,y111 pojęc i e „człowi k" używane jes t jako '. 'nonim 
wartośc i mo r::i lnej . .. 
Jednvm z symptomów I rzezwycię:t.enia este tyzm u u S łowac kiego , 

wkracza n ia w moral izm jes t wa lk::i , jaką rozpoczyna o cz łow i e 

czeństwo . W d ramacie u B ' niowskim znajd uje my taki cha ra kte

ryst , ezny dwuwicrs t: 

Pomiędzy w::imi - z dworski ego fircvka 

Sta łe m się znowu człowie k i em . 

~ całej koncepcji Nrmr1zr·go pojęcie czlow icka odgl) va ogromną 

ro l ę, a wyraz ten powtarza sic; ude rzająco cz s to. 
( ... ) 

' Pu.:.: r~\ or n~ ryn ii l•1111trr..:_1'J:.O, n:1d~1ny prze;. pic n,:-.1,L:go ''"':-:J~l\n: ~· Jr~1111 atu A. J\ lakt:kicgo 

" I Hf>h roku. 
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Ostatecznym celem Fantazt;(O było ukazanie wzniosłości człowie
czeństwa. Ku temu człowieczeństwu wznoszą się nawet ci - Fan
tazy i Idalia - którzy dotąd pełnią tego człowieczeńst\va nie żyli 
- wznoszą się przez samoprzezV1ryciężenie. 
Toteż szczytowym momentem tragikomizmu, w którym najsilniej 
przejawia się ta tendencja poety, jest scena gdy Fantazy, dowie
dziawszy się od Idalii za kogo chciał zginąć, wybucha śmiechem: 

Cha-cha-cha! jeszcze raz z Rzecznickim chciałbym 
Zejść się na ziemi ... i w tym famulusie 
Mego Faustyzmu nieV1rydrwioną stronę 
Wydrwić ... ażeby drwin posągiem stanął ... 

W śmiechu tym wznosi się na 11ryżyny tragiczności i wyżej jeszcze 
ponad siebie - przezV1rycięża śmiechem siebie i swą tragedię. 
Ten śmiech - to wy z w o 1 e n ie Fantazego. Żadna inna scena 
nie uprzytomnia nam tak silnie jak ta prawdy, że poprzez śmiech 
i komizm wyzwala Słowacki treść człowieczeństwa. 

Stefan Kołaczkowski, 11scc;p do Fart/a"'1"'f!, BN Kraków 1927 

MARZYŁA O PIĘKNIE 

Czy Idalia podążyła za Fantazym z miłości? Ani sfowem o niej nie 
mówi - ona, która tyle mówi o sobie. Pewne jest jedno: utrata 
Fantazego stanowiła dotkliwy ubytek dla jej świata urojeń. Stra
ciwszy go, zrozumiała lepiej wartość, jaką miał dla niej, choć nie
jedno w nim powodowafo w niej niedokwasy. Zrozumiała, że dla gry 
życiowej, którą grała, on był najodpowiedniejszym partnerem. 

' Tadeusz Peiper 

NIE żył, NA POKAZ 

Fantazego i Idalię musiało poruszyć niemal wszystko w przed
śmiertnej wypowiL"dzi 1V1ajora. Inaczej niż oni wyrażał uczucia, 
inaczej niż oni brał w siebie pieśń i poezję, inaczej niż oni 
przeżywał swe odstępstwa od obranych przez siebie wzorów. Nie 
żył na pokaz. Nie komponował się. 

Tadeusz Peiper J),~ia!ama !tldii „Odrodzenie" 1947, nr I 

CZŁOWIEK PROSIT 

Na to wywyższył poeta w akcie końcowym Majora, by sąd uczynić 
nad wiotkością dusz Fantazego i Idalii. 

]() 

l"'rn razv dzit;:ki nicpospoJ i tej u mys ł uwoś ci i cl zic,:ki re m u, ~,e srać 

go na sz l ac h crność i na zrozum ienie obcego p i ęk na du ·h cJ\\ ego, 
zdo bywa się na po r9 picn ie włas n ego bl ichtru i fals zu . rn k jak 
Kra ·ir'\. sk i um i ał s i ę 1. d ob yć na pcHy pic n ic ~ ie bi e \\. Nid;oslirj 

J.·017m/ii, n ~1 przyz1unie ra cji głosow i szydcrucmu: .,Dra m at 
u kład asL ". Przes i l1 kn i ęt\' sce p t\' cy:1m t::m i e'ltetyzmc m F:rn ta1.y 
z e poki romanryc;:nej 1, ac1.erprn1ł ś ro dki , aż b\ dawać isciu efck
to\\'nq dc koracj9 , ażc b\' je p i ęk n ie st y lizo\\'a Ć . Wyobraźn ia s p rz~·

mi cr1.ona z egoiJ: mc m z,i bila \ I ' ni m se rce i o sła biła wo l ę . ~!agnat, 

które mu ród z. osta\\' ił \\'p uśc i ź nie przesyr i nudę , k tó~ w d rugich 
wi dzi narzędz i L" lub z,abawkę, en e rgię du chow<1 1. użvł na szukani e 
sló11 i gestów poe tvcznyc h, :1 świa tem fikcj i z as+o ni ł :;obie świat 
ucz,ucia s1.czerego i Ś\1 ia t obowi qzku. 

\1-/yż. szq jest od niego Idal ia. Jesr w n iej is to tnie „d uch co prosi 
o pi ę k 1 ość". Spragn i on ~1 m i l ośc i - ta wvkwintn a kohicra 11 s1.alu 
burn usm1 . m koc hać umie naprawdę. Ale wvp · łn iłu jej i wvpa
czyło duszę sz tuczne poszukiwa nie uegoś ni t.:z\1·yklego, gnnitwa 
;,a \\' ra:i,en iami , ponl sty l izująca. 

~lb t cż i jej życ i c okazuj e s i ę pseudopoe marc m wobec prawdzi
wego pit;k na uc:; uć i pramJz iwej t rage dii. 
1ł>tei, obvd\ ojc ty h przcdsta\\"i cic li kultu rv pr1.e rafi nowan ej \\ dól 
spvcha człowiek prosry, wznoszący s i ę ku wyżynom św ięto ś ci . 

CzłO\vid:. ów na lc:i.v do tych dc kabrys tÓ\1 tragi ' / ,11\'C h , któ~ 111 

~vl ic kie wicz w\·\ ierszu Oo prz.ijm ińl JlosJ:ali równor;:ęd ne srnn o
wi sko p rzyznawa-1 ohok fi lomack ich i filareckich „\\ S pólw i ęźn ió 1\ , 

\1 s p61wygnańców". I podohnie Słowacki 11 h 111tray111 równom;: cłność 

da ł apoteozowa nym d wu rc wo l ucjon is tom, ka i. ~)C d !or1 uśc i s n~ć 

pol sk ie mu i rosyjsk iemu hoj01vnikm1 i jasnego j utra . 
Ale pom nik wvsu11 iai<!C solida rnL"j walce „o naszq i waszą wo l ność", 

uwvdatn ił też równość obu rewo] ucjonis tów. 

\V Janie powsta r1cu i ;: es ła l'\ cu st11orzvł z wvdźwic;kiem op rvmi
stycznym pozytvwn ego bo liarera re\\'ol ucji. 1'lys k~) \1 pra \\'dzi c 
skończył\1 si c; Ja nowe zal iegi: przebył ka rastro fę pn\\'s tan ia, za
zna ł losu soldarn, SylJirakJ: nie przvnioslo 11v ni kó\\" dudarnich 
bu nto wa ni e ch łopó\\ · obcyc h, Ś \1 iadc ząc e, i. e n ie tyl ko los 
03czvz ny leżał mu na serc u. ie on wszak i, bvł wi ncJ\\ aj cq klysk 
włas nych - i nic zl::im<1 la osobi s tośc i jego ~ rze moc zewnycrzna 
cars ka. Pozos rnl twardv. niezłomny, za11 szc go tÓ\\' do pośw i t,: ce n ia 

czv 1v sprawie ogólnej, czy 11 s p r~nv ie oso bi stego ~ZCl'. t;ś cia. 

Ta kim pozosta nie /. p ' \\ n oś cią pomirnu ni espodzianej zmiam 
losu. 
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Alina Kowalczykowa 

Otwarte drogi 
Zapowiadam od razu: jest Frmra-z,y arcydzie ł em jako najznakomi tszy 
w d ramacie - jak Bmio "Sb w poezji - wyraz romantycznej ironii, 
w postawie i stylu, jes t arc , dziełem jako dramat dla teat ru i ocz.v
wiście ze 1.vzględu na wpisane wer1 wartoś ci duchowe, co „ser~a 
i myśl i ludzkie niezależne od epoki" ukazują (Słowacki znakomicie 
osadził je w realiach ówczes nej współczesności) .( ... ) 

Tragizm splata s ię z ko mizme m, wielkie serio widma bankructwa 
ziem i ańskiej rodziny, drama ru miłośc i i poświęcenia - z drwiną, 
grą pozorów i autoironią. Czy Fr111taz v jest kok:jną u Słowackiego 
arcyświe tną realizacją stylu groteskowego. wed le zaroi.er) sformu
łowanych przez Wiktora Hugo? W dramacie pojawia s ię trop 
wiodący wyraźnie w tvm kierunku: fil iżanka. grotesque", w której 
Dian na podaje Fantazemu herbat y - ale Fa ntazy filiżankę stłukł, 
już Jej nie zob~czymy. Jak i groteskowych chwytów: były w Balla
r!ynit , będą w Snir srrumym Salomr'i, nie ma ich w Fantazym. 

Ale wplątanie ś l ad u groteski, a przede wszvs tkim kierunek au
torskiej interpretacji motywu gry, łączonego z domieszką cierpie
nia i okrucie r1 s twa, przvwoc..!1. i na myś l d zieła Gombrowicza. Nie 
po to, by wyszukiwać jakieś wpływy Słowack iego w dz i eł ach au
tora Frrrlydurh, lecz by ;,auważvć , i.e coś podobnego mieliśmy 
w polskiej literaturze.: sto lat 1vc1.eś ni ej . Po Gombrowicz.u okazuje 
się, że klucz srosowany do interpretacji jego twórczości moi,e 
uchylić jakąś furtkę do pokręrnej umysłowośc i Fantazego, dręczą
cego Diannę, i samego Słowackiego, d e pcącego czerwoną różę 
H rehorowicza *. 
Jest to zarazem sztuka znakomira do łatw<::go czytania, oglądania. 
Ale do iluż jednoczcśnie dróg d rqżenia w głąb se nsu zaprasza! 
Przede wszystkim - do rozchyl an ia kolejnych zasłon, przt:słania
jących prawdę. Prawdę ilu zji teatral n ·j . I iluzji literackich zapo
życzeń - wszędzie są rozsiane ślady mniej ł ub bardziej widoczne, 
wiodące niby wła ściwą ście ż ką - a przecież na manowce: bo 
z Szekspira akurat nie OM/o ani Romeo i Julia, ani nie sztuki Fredrv 
były tradycją s;owackiego. ' 

Ilu zją jest też nadzieja, że dobrze pojęliśmy sens - na zwodniczość 
wskazują manowce, po których błądzą badacze. \Vszędzie w Fan
tazym napotykamy wieloznaczność, nie ma jednej prawdy. Tworzy 
się pozory, aby je rozbijać, by wraz z nimi opadała otoczka kon
wenansu, by rozbijając ułud ę dotrzeć do jakiejś ukrytej głęb i. 

Wszystko w Ftm!rrzym świadczy o świetnym vvycwciu teatru . leatru 
romantvcznego, takiego, w jakim bywał Słowacki. Przej ął coś ze 
srylu ówczesnych inscenizacji - na pr1,vkład maJowniczość nocnej 
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scenerii: cmentarz, tu i tam rozjaśniany światłami, po nim błądzą 
nieostre posracie - zdaje się to niemal przeniesio ne z opery Robnl 
Diobe! Meyerbeera, którą poeta zachwycał się w Paryżu. Dekoracje 
- też jakby z tamtych lat, lecz kreacje bohaterów tworzą świetne 
teatralne role. Tu zdecydowanie autor wykroczył poza sztuky pi
saną dla romantycznego teatru . 

Ponad teatralne konwencje ram tej epoki z:J ~'S0\1 an-: s ~1 chJrahc!'\ . 
Zakochana Idalia, wszelkimi sposobami usił uj<1c1 od 1.ys kać kc;
chanka. Podstępna, gdy trzeba - egzaltm1·Jna, a tak li rvc1na, gdy 
wspomina, i zatroskana, gdy widzi wariacj<,: Fanrazego. i wrcs 1.<..: ie 
skłonna - jeśli innego wyjścia nie ma - " s półuczes rn i czy~ w jego 
szaleństwie. Rozpaczli1 ·ie zakocilanJ Dianna , któ n:j nie tylko 
przecież rozkaz ojca, ale i z poczucia obowiązku Polki. dla rato
wania ziemi, godzi się na wzbudzające jej odrazę małże ństwo -
z zamożnym błdznem, jak widzi fant:izego. Respektowa - gdy 
trzeba egzaltowana, gd 1 trzeba praktyczna, a przeciei. dążąca do 
zerwania zaręczyn, gdy nadmiar falszu ją poraż.a. \~7e wsz. s tko to 

wplątany, nieoczekiwanie, Major, osoba jakby z innej sztuki, nie 
przystająca do tego Świata korrn·encji i pozy. Toteż niestosow nie 
wikła akcję, budzi zgorszenie - zanim porazi swą sz lach etnośc ią. 

Osoby wydają się zmienne, jakby odbijały sic; w coraz nowych 
zwierciadłach, wciąż zaskakują, burzą wcześ ni ejsze mniemania 
o sobie. Sztucznością słów i zachowań osłaniajq się przed innymi 
bohaterami dramatu - ale, czy inaczej niż ro w komediach bywa, 
wpr01-vadzony w tę zabawę czytelnik też nie jest pewien, co u.kry
wa się pod pozorami . 

Drogi przed inscenizatorami stoją szeroko otwarte. Tak wiele za
leży od interpretacji aktorów. Teatr może uczynić z Fantazego 
pustego bawidamka lub wrażliwego poetę pod ochronną maską; 

hrabiego Respekta ukazać jako próżnego panka, który lekkomyś lnie 
popadł w długi - lub jako stroska nego ojca, który rozpacz liwie 
szuka sposobu ocalenia majątku . I rak niemal z wszystkimi boha
rerami. Autor - w odróżnieniu od najwybitniejszego poety teatru 
romantycznego, Wiktora Hugo , czy od tego, co sam wpisał od 
J\!fazrpy - nie daje jednoznacznych wskazówek, jak pojmować i jak 
grać daną rolę nale ży. Przy wysta\\·ianiu FtmloZ1/J.o in11·encja re ży
serska jest zatem nie tylko dopuszczalna, lecz wręcz konieczna: 
dobry aktor nie może biernie wcielać się w postać dramatu, naj
pierw musi dokonać wyboru poś ród proponowanych przez Słowa
ckiego wieloznaczności, zdecydować, gdzie ma przechod z ić gra
nica między pozorem a autentyzmem. 

T r i;,1111r1/11/' mnt!zid romr1111rr-;:;11 r1lt 

(fragm e n ty arcvku łu lflir/1110 br111fr1111 '"fi .i horrla ltrabirmka) , IBL I 9% 
+j przvjaciel Słowackiego 
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Zygmunt Krasiński 

O krytyce i duchu poetyckim 
Krv(vka jes( s il ą o dwóch kierunkach. Jeden nazwałbym dodatnim , 
drugi ujemnvm - pierwszy a lbowiem uznaje i podziwia, czyli 
(wicrd zi pi(;J;.ność, drugi przeczy j<j, czyli brak jej wytvka i wyka
wjc , cz ' mu tn. co szpe tne , nie do maga i choć stara się o piękność , 

właśnie jest niedopięciem jej , a tym samym jakobv niedorówno
wa~.cn i ·m chęci i skutku, ni es tożsamieniem pomysłu i urzeczy
wiszczcnia. - iedołężną na wie ki pozostać musi każda kry(yka 
wyłącznie tylko ujemna , zapa trzona ciqgle w brak pięknośc i tak, 
jak ś l epy człowiek w brak Ś \\ i atła - bo wytyka (y]ko próż n ie , nie 
1.apeln ione żvc iem , a od życia (Warz odchyla, jakby jej właści,vym 
celem było budować gmach pow(Órnv z wszystkich rozsvpan yc h 
ułomności, wad, błędów i brzvdo( po świecie, kiedy O\\·sze m jej 
świ<;tym powoła n iem przykładać siit do wzrostu i uzupełnien i a 

tego dru giego, podpowietrznego gmachu, który unosi się ponad 
św ia ( em - tego gnrachu, mówi<;, coraz rozleglcjszL:go i wyższego, 
rosnącego w ni cs koriczoność, a w którego kształty widonK sz tu
ka wcid1 od wieków i na wicki niewidomą idc<;: pi <;: kności. 

Coś pi <;k ncgo ujrzeć , ocenić i u 1. 11ać jes t jedn ą z najwyższyc h 
ducha rozkoszy; lecz takowej 1.abraniaj:1 sobie zwykle kryrycy -
zajadłe pogańskie serce \n e im w piersiach, miłością chrześcijan 
nie przepoili się do(ąd , kochają się wściekle w ujem nym siły 
swojej ki e runku . Ten wvłącznv kierunek nie za część, za środek, 
ale za całość, za cel uważaj<! - gnani tej pomvłki \viatrem, gdy 
wysun ą się z portu, gdy rozpu szczą żagl e, płyncj wp rawcl!.ie, alt:: 
po wielkiej nicoś ci. 

( ... ) na przekór im, a na pociech([' nam sa mym, posraramy sit;, 
mówiąc o wielkim duchu poetyckim, które mu na i mię Juliu sz 
Sło\\'ack i , raczej wytkn~ ć , w czym zasłużył się p i<; k nośc i, ni ż 

\V czym przeciwko niej zgrzeszył; ni · masz albowiem na (ej zie mi 
znikomych an i życia bez grzechu. ani dziel::i sztuki bez pewnej 
niedoskona łości, już stanowiącej, że rak powiem, kon iecznością 

swoją tragiczność wnęrrzną samego dzieła. Ta tragiczność wnęt r1. na 

dla artysty, gdy zanadto na jaw wysun ięta, staje s ię komicznośc ią 

dla widzów. Lecz my daleko w sro im od wsz lkiej rakiego rod zaju 
śmieszności, owszem, zdaje s i ę nam, że w dzidach Słowackiego, 
mimo wszelkie ujemne , przeciw nim \.Vysypane kry(yki, jest raka 
wiara prawdy i p iękności, że przez t(,: wiarę ich wady zbawionymi 
i odkupionymi są - a gdzie 1. hawienie i odkupienie, ram i życia 
zwvcręstwo. 
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Pomnik Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. 
Poem przebvwał wc Wrocłav.· iu w okres ie od 9 maja do 8 lipca 1848. 

Tu spotka ł si ę z macką (20 czc rwc:i - 6 lipca ) 

Fragmenty przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoswnego 28 czerwca 
1927 r. w czasie uroczystości złożenia trumny z prochami Juliusza 
Słowackiego na Wawelu. 

Żył sro lar za ledwie temu, za led wi e trzy pokol e nia wymarlv lub 
wymierają , a jednak gdy policzymy ludzi, o którvch cośkolwiek wiemy, 
to jest ich tak mało, a gdy mówimy o Słowackim, to spotykamy siy 
z Nim codziennie i z Nim obcujemy. Powtarzamy Jego słowa, jak gdyby 
był żyw~! istotą , powtarzamy wrażenia, które przeżywa[, jcżdż;1 c po 
świecie . Wie my, co t\fo si<;: podobało, a co ni e pozostawiło na N im 
żadnej impresji. Jest wiyc żywy a żvje wśróu nas, i prawda śmierci 
okrutna, prawda śmierci potężna nie istnieje dla I iego. ( ... ) 
SłO\rnc ki żyje dla re go, ż.e umrzeć nic może . Zua s i ę jak gdyb , bramy 
śmierci prze pastne za nim zamknęły s i ę nieszcze lnie. Dla niektórych 
ludzi zostają one otwarte rak, że życie i śm ierć s ię nie rozdzielą. Zda 
się, że są ludzie, którzy żyć muszą dlużcj , których życie mva nie larami, 
lecz wiekami, wbrew prawdzie przyrod zen ia ludzkiego.( ... ) 
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Sztuki Juliusza Słowackiego 
na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu 

( chronolo.l!; icznie ) 

MAZEPA 
prem iera 18 V 1946, reż. Władysław Bracki 

premie ra 13 J V 1949, reż. Ma ria Leonia Ja błon ków na 

MARIA STUART 
pre micrn 7 V 1955, r · ż. Ludwik Beno it 

FANTAZY 
premiera 21 Il 1959, r • ż. M~uia Leoni ~i.Jabło nkówna 

premiera 30 I 1969, reż. Krystyna Skuszanka 

BAL1ADYNA 
premiera 24 I 1965 , reż. Mari a ' rraszewska 
premie ra 12 J 199 1, re ż . Krystyna ~ł · iss n er 

KORDIAN 
pre miera 19 XI 1965 reż. Krysrvna Skuszanka, Je rzy Krasowski 

SEN SREBRNY SALOMEI 
premi era 7 X 1967, reż. Krystyna S uszanka 

Fantazy 1969 

lgm Pr1.L·grou1. ki (Fan t:i1 ,·), Bogu sła11 I )ani c lt:11"1ki ( R1.cc1.n ick i ) 
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Zast i.; pcy dyrektora 

Kierownik cechnicrny 

Kierownik budowy dekoracji 

Główny rckwi z\' tor 

Hrygadicr sceny 

KIEROWN ICY PRACOWN I 

krawiecki ej damskiej 

kra11 ieckiej mi.;skicj 

pe rukarskiej 

szewskiej 

modelarorskiej 

sco larskiej 

malarskiej 

tapicerskiej 

ś lu sars ki ej 

elektroakusrvcznej 

cle ktrotec hn iu.nej 

Kiero\\'nik Działu 

:vlarkctingu i Sprzedai.y 

Cecylia Synal 

Kazimierz Budzanowski 

Jadwiga Ziemińska 

Adam Sadura 

Jerzy Laskowski 

Marek Stapkiewicz 

Maria Stupak 

Grzegorz Ragan 

Krystyna Zbroszczyk 

Jerzy Porzyczek 

Andrzej Gemborys 

Jerzy Domżalski 

Marian Kmieciak 

Włodzimierz Pomorski 

Leszek Nowak 

Tomasz Zaborski 

Dariusz Bartołd 

Alicja Klimczyk 

Informacje i zam{)\\'ienia na bile ty zbioro11·c i indv11 idualne 

11 godz. 9 - 16, tel. 343 87 89 oraz 34.1 86 .13 \\'. 261 

l{cclakcja prograrnu Maria Dębicz 

()pr:1nJ\\allic gra fir1. nc Studio Grafi ki HckLimm\'e j 

lMl'l~ES.JA 

TFATR POLSKI 
ul. Z<ipol skicj .'\ 
.'i0-0.\.2 \i'roda\\· 

rei .. \.!.'\ X<i .'i .l 

hirtlgrafic \rchiwum Teatru Polskiego 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orh1c l,,nl\\ ski eh 20 

\Vrocia11· 
cel. .l41 29 .'i -l 

TFATR KAMERALNY 
ul. Sw id nicl--a ZX 

\\ 'ruda\1· 
ce.:\. 4.J li.2 Ol 




