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ANDRZEJ ŻUROWSKI 
O PRZYDATNOŚCI DANIA W PYSK 

To wręcz przerażające, jak bardzo Fantazy jest 
sztuką o nas. Nie tych tylko Polakach i tej Polsce 
sprzed stu pięćdziesięciu lat, kiedy dramat został 
napisany i kiedy toczy się jego akcja. O Polsce i 
Polakach naszej współczesności. W Fantazym 
niczego nie trzeba aktualizować. Fantazy jest wciąż 
aktualny, niestety. 

Co czlowieczego znajdziesz pod boskością ksztaltu 
- wydobądź! To zdanie pada u samego progu dramatu, 
w pierwszej kwestii, którą Fantazy otwiera sztukę. To 
zdanie jes t postulatem Fantazego wobec 
Rzecznickiego. Ale to zdanie jest również autorskim 
autopostulatem Słowackiego. I nade wszystko 
postulatem skierowanym do nas - do widzów 
Fantazego. Nie dajcie się - mówi to zdanie - zwieść 
formie spęczniałej w postaci większei niźli chce 
natura. Spod tej formy boskiego kształtu wyłuskacie 
treść, kształt rzeczywisty tej rzeczywistości. 

Fantazy pyta retorycznie, czyż to, że jego poetyckie 
listy do gospodarzy domu, w którym się teraz znalazł, 
budziły w nich tyle zachwytu, koniecznie musi 
znaczyć, iż ja, hrabia Fantazjusz, głupim już być nie 
mam prawa? Ależ owszem, ma prawo być w istocie 
głupi pod parawanem zewnętrznych form swoich 
listów. Czemóż nie; zabawmy się. Zatem 

Mnie pozwól się troszeczkę zagapić 
I z siebie lakier byroński szatana 
Zrzucić. 

Otóż to' Tym właśnie zajmie się Słowacki: 

oskrobywaniem "byrońskiego lakieru", zdzieraniem z 
tego światka i jego bohaterów blichtru pozorów 

Zadanie to wielce niebezpieczne. Rzecznicki 
przestrzega: jeśli przyjaciel choć na chwilę zetrze ów 
"lakier", to Fantazy! możesz się poszkapić i źle wyjść. 

Zaiste: brutalna prawda nie jest najlepiej widziana w 
tym światku, w którym pozory, wielkie gesty i puste 
słowa uznaje się za najważniejsze . Fantazy wziął rzecz 
z poetycznej strony. nie tylko on; tu wszyscy usiłują 
brać rzeczy z poetycznej strony, by rzeczywistość 



zmistyfikować i nagiąć do własnych intencji Jest tylko 
jeden sposób, aby to odkłamać : 

Abys się widział sam, weź głowę cudzą 
I włóż na swój kark . 

To właśnie czyni Słowacki I to proponuje nam: 
dystans. Proponuje rzecz o krutną: spojrzenie z 
dystansem na siebie i otacza1ąca nas rzeczywistość . 
Wówczas dopiero spod błazeństwa pozorów i 
nadętych form ukaże się prawda o nas i naszej 
rzeczywistości . 
Cóż to za figury dziwaczne zgonił Słowacki do tej 

sztuki! Wystarczy czytać uważnie i od samego 
początku: od listy osób. Te imiona, nazwiska, funkqe 
mówią wiele. Oto bohater tytułowy hrabia Fantazy 
Dafnicki. Nazwisko pochodzi od greckiej nimfy, 
symbolu miłości niedostępnej, imię przywodzi na 
myśl fantazjowanie . Czyż nasz bohater to 
przypadkiem nie tajemniczy a niedostępny pozer i 
kabotyn 7. .. Przy jego boku niejaki Rzecznicki, czyli 
rzecznik Fantazego, albo po prostu: totumfacki A 
gospodarz, pan hrabia Respekt... Czyż to aby nie ironia 
w tym nazwisku , które sugeruje szacunek, 
poważanie, a noszone jest przez nadętego 
prowincjonalnego notabla? I to stadko spódnic wokół, 
o imionach z kiepskiej powieści; te Idalie, Dyjanny, 
Stelle .. . A w tle gdzieś jeszcze tych osóbek 
zwiewnych, poza sceną, pani Rzecznicka - babon o 
czerwonej gębie. I to babon. któremu - mój Boże! -
przypada rola ' nowej Dejaniry' porwanej .. przez 
kałmuka. Niezłe zaiste panopnicum, jak na bohaterów 
z polskiego dworu pełnego posągów, jak na 
towarzystwo ociekające lukrem wyrafinowanych 
form. .. No, ale i gdzież ten dwór leży? Pan hrabia 
Respekt to były marszlek powiatowy: Rzecznicki -
aktualny marszałek, też powiatowy. Tutaj wszystko 
jest powiatowe, żałośnie powiatowe. Świat nadętych 
notabli prowincjonalnych, kisnących gdzieś hen na 
Podolu. 

To prowincja prowinc1i. Rubieże Rubieże 
podwójne: głęboka prowincja prowicjonalnej krainy, 
która przycupnęłą hen na europejskich rogatkach, a 
puszy się niczym paw i skrzeczy jak papuga narodów, 

co to patrzą na nią z pewnym osłupieniem i odrobiną 
zażenowania . 

Istne błazeństwo! Okrutny obraz. Jakże wciąż i 
jakże znowu dzisiaj niestety nieodległy .. . 

Wszystko tu na pokaz. Do dworu zjechał oto 
Fantazy, który pozuje na mistyka i poetę , choć 

wygląda na to, że autorem jest głównie ... 
kabotyńskich listów. Zjechał więc : gość w dom, Bóg 
w dom! czyli zastaw się a postaw się. Zatem hrabina 
Respektowa podupadły dwór i obejście, dawaj, 
kreować próbuje na sentymentalną sielankę. Żałosna 
prowincjonalna kwoka , nieświadoma nawet, że kreuje 
karykaturę . Stary Anton - rozkazuje - zapuści swoją 

sieć w wodę i sam pod wierzbą siędzie, biedaczyna; 
dziewka Anna będzie paść kozy na skalach, a fornal 
Dubyn stanie za dworem i pieśń Padury śpiewa, choć 
pewnie niegramotny; zresztą i tak nie zaśpiewa, bo -
jak na złość - akurat dziś Dubyna pojechał kupić cukru 
i araku do Berdyczowa. Kto wie zresztą, czy sam się 
w Berdyczowie arakiem nie zalęje i wróci przed 
wieczorem. W Berdyczowie - czyli, hen, za opłotkami 
gdzieś cywilizowanego świata. Nawet Balzakowi było 
w tym Berdyczowie do Europy za daleko. 

Wszystko to by było tylko śmieszne, gdyby nie było 
aż tak żałosne . I wszystko to byłoby tyl ko żenu1ąco 
żałosne, gdyby nie było zarazem aż tak przerażająco 
rozpaczliwe i beznadziejne. Bo ten prowincjonalny 
światek zasiedlają przecież nie jakieś figurynki z farsy, 
lecz żywi ludzi. Żałośni, to prawda, ale żywi właśnie: 
prawdziwie czujący, cierpiący, zrozpaczeni . Ludzie 
przy tym z autentyczną przeszłością, z biografiami 
bynajmniej nie farsowymi. Respekt wraz z żoną i 
córkami - jako były urzędnik carski - po powstaniu 
wysłany na Sybir, gdzieś aż w pobliżu Tobolska 
zesłany koczował z rodziną w malej wioszczynie, w 
dziurawe; stodole. Kiedy się o tym dowiedzieć, Jakoś 
przestaje się chcieć śmiać z tych ludzi ... Teraz Fantazy 
nazywa Respektową aktorką; i słusznie, choć lepiej by 
dosadniej: komediantką. Ale przecież pod 
afektowanymi mistyfikacjami hrabiny, pod tą 

zewnętrzną grą prowincjonalnych form kołacze się ... 
autentyczny strach . Ta rodzina jest pełna przerażenia 
swoią finansową ruiną i bra kiem jakichkolwiek 



perspektyw. Widzi już tylko jedną, obrzydliwą szansę: 
oddać córkę bogatemu kabotynowi, który chce kupić 
ją złotych polskich pól milionem. Kiedy z boskich 
kształtów pozorów zdrapać lakier byroński, wówczas 
człowieczeństwo, które zaczyna wyzierać spod 
spodu, ukazuje oblicze raczej przerażające życie 

rodziny Respektów to w rzeczywistości gladiatorstwo 
nędzy domowej ze światem walczacej, mordercza 
walka o przetrwanie. 

Piękne słówka na wierzchu, nadymania się i gesty -
a tu nędza trupia pod spodem i mrożąca krew wizja: z 
torbą po kawałek chleba ( .. .) grać po kawiarnich w 
Kijowie na starych harfach. 

Wioski te są zrujnowane, 
Polową jedną szlachcie - a polową 
Skarbowi dłużne. 

Ten dwór, majątek, cały ten kraj wali się, idzie na 
żebry. Fajerwerki form, gęby pełne frazesów - a pod 
spodem rzeczywistość skrzeczy. Taniec na ruinach. Z 
całą właściwą temu polonezowi schizofrenią - z 
nieprzystosowalnością form, tych napuszonych 
gestów i skrytych pod nimi treści. 

Oni wszyscy uciekają. W popłochu przed życiem, 
przed rzeczywistością, kryją siew świecie iluzji. Tyczy 
się to po równi tych zagrożonych ruiną finansową i 
tych, których przestrasza autentyzm ludzkich 
zwiazków, uczuć, cała niezbędna pomiędzy ludźmi 

wzajemna odpowiedzialność. Hrabina Idalia chętnie 
by dala dziś dziesięć lat życia za jedną scenę głośną i 
tragiczną. Bo tak wygodniej . Tak efektowniej i 
bezpieczniej. Podstarzała egzaltowana pańcia! Ich flirt 
z Fantazym, ich może romans, a może, ot, zwykłą 
wakacyjną pogadankę, oboje usiłują kabotyńsko 

kreować na pseudoromantyczną tragedię i wycie dusz 
czyśćcowych . Ale co bodaj w tym wszystkim 
najważniejsze i najbardziej groźne: Fantazy, Idalia, 
wszyscy bohaterowie tego prowincjonalnego piekła 
nie są w swej grze pozorów jedynie chłodnymi 
komediantami. Oni w ten byt pozorny wierzą, coraz 
bardziej wierzą i toną w nim coraz głębiej. W zyciu na 
niby. 

Okrytny obraz! Jakże wciąż i jakże znowu dzisiaj 
nieodległy ... 

Jedyna Diana nie uległa. Nie chce poddać się grze 
pozorów Wybacz, że wyraźnie mówię - przeprasza 
Fantazego i wali mu w oczy całą prawdę. Może taki 
kubeł zimnej wody coś ws óra? W mojej duchow ej 
naturze wielka się stała · powie Fantazy - ogroma 
przemiana. Czyżby? ... Nic z tego. I dużo później też. 

kiedy zirytowany Respekt wypali: Niechże pan 
Fantazy gada, jeżeli można, bez żadnych floresów na 
chwilę, nadal nic z tego. Kokon lakierów byrońskich 

jest wygodny 1 wydaje się bezpieczny. Niczym piase 
dla strusia, gdy weń łeb włozy. 

Dobrzy w Polszcze ludzie - powie Jan. Tak. może i 
dobrzy, ale głupi . Załgani z kretesem i zagubieni w 
swej grze pozorów i życiu na niby. I cały czas z gębą 
pełną Polski. Z tą nieszczęsną 'Polską. ach. Polską, 

Pols ą, Pols ką !' odm i enianą przez wszystkie 
przypadki i obracaną na wszelakie sposoby pośród 
ochów, achów i nadętej megalomąni i . 

Póki na siodle 
Dos1ędz1e 1edna kosteczka Polaka. 
To będZ1e rąbać' 

Cóż za załosna błazenada . I to tu właśnie. gdzie jeden 
z drugim żebraka Jest bliski, gdzie kraj się wali. gdzie 
auten tyczne nieszczęścia między l udźmi i między 
narodami , gdzie Jan zesłaniec. gdzie Rosjanin Maior 
osłupiały bełkotem polskich panów ... Tu oni właśnie 
wytańcowują tego swojego absurdalnego poloneza. 

Nakrochmaleni. „ Każdy pól Polaka 
A pól aktora {...) 
Wam by, powiadam. niosła cios smiertelny 
Śmieszność, zabiłaby was na w iek wieków. 
Na dzieci wasze pad/a i na wnuki! 
Bo z was można drwić, lecz tak jak z kaleków„. 
Nie potrącając nigdy krzywej sztuki 
Waszego ciała. 

Nieświadomi wlasnej śmieszności. Skłonni do zgody 
na V'l'{kpiwanie wszys kiego poza swym żałosnym 
ka lectwem. Od kalectw polskich. od głupoty i od 
kabotyńskich gestów wara! Nie szargać świętości ! 
Jakże to znów dzisiaj obraz nieodległy ... 



Kiedyś, dawno już, Wiliam Horzyca bohaterów 
Zemsty Fredry nazwał pólwariackie animusze. W 
Fantazym scena niby to dyktowania przez bohatera 
testamentu jest w swym kabotynizmie aż 

niesmaczna . Tak bezlitośnie jak Słowacki w Fantazym, 
pseudoromantyczny blichtr w całym polskim 
romantyzmie chłoszcze bodaj tylko Fredro. Słowacki 
bywa. wali prosto z mostu: 

Patrz, jakich komików 
Wyda1e Polska .„ aż do grobu śmieszą! 

I Słowacki stawia po tym zdaniu wykrzyknik. O 
opamiętanie woła na pustyni w tłum wariackich 
animuszów. Oszołomów- jak byśmy dziś powiedzieli. 
Jakaż szkoda, że słowo to nie istniało Jeszcze, kiedy 
żył Witold Gombrowicz. To o nich przecież pisał. O 
polskich oszołomach. Wszyscy trzej o nich pisali -
Gombrowicz, Fredro i w Fantazym Słowacki . I co? I 
nic. Lakier byroński solidny iest, strzeże narodowej 
godności niczym damasceńska stal. A romantyczne 
wycie słychać z niedaleka ... 

Duchowi memu dala w pysk i poszła! - mówi 
Fantazy po monologu Diany, w którym dziewczyna 
wywaliła mu prosto w twarz całą brutalną prawdę. Jak 
Słowacki w Fantazym. Nieźle daje Polakom w pysk tą 
sztuką. W nadziei, że oprzytomnieją, choć trochę. 

DEJA NI RA - córka Alatei i króla Kalydonu, Ojneusa 
(wedle innei wersji - Dio11izosa), związana z cyklem 
mitów o Herkulesie. Dzięki niej można połączyć tak 
różne przygody herosa, jak walka z Nessosem, śmierć 
lfitosa. służba u Omfalii i w końcu katastrofa i śmierć 
bohatera. 

Dejanira umiała powozić rydwanem i znała się na 
sztuce woiennei. Po śmierci brata, Meleagra. wraz ze 
swymi siostrami przemieniona została w perliczki. Na 
prośbę Dionizosa z jedną z sióstr powróciła do postaci 
ludzkiej. 

Gdy Herakles udał się do Podziemia. by uprowadzić 
Cerbera, spotkał tam ducha Meleagra, który uprosił 
bohatera, by poślubił Deianirę. Zaraz po powrocie na 
ziemię Herakles pośpieszył do Kalydonu, ale zastał 
tam boga-rzeki Acheloosa ubiegającego się o rękę 
Dejaniry. Stoczył z nim zwycięską wal kę . 

Wkrótce potem wraz z żoną i urodzonym w 
Kalydonie synem udał się na dobrowolne wygnanie. 

Podczas przeprawy przez rzekę Eunos spotkał 

centaura Nessosa, który po przegrane] kiedyś bitwie 
centaurów z Heraklesem, wygnany przez herosa, 
został przewoźnikiem Nessos najpierw przewiózł 
bohatera, a potem powrócił na drugi brzeg po 
Dejanirę Po drodze usiłował jednak zgwałcić młodą 
kobietę . Słysząc jej wołanie o pomoc Herakles 
przeszył strzałą serce Nessosa. w momencie gdy ten 
stawał już na brzegu. Umierając Nessos przywołał 
Dejanirę i powiedział JeJ, że gdyby Herakles przestał Ją 
k ochać, mogłaby ona przywrócić iego miłość za 
pomocą czarodziejs k iego napoju miłosnego 

sporządzonego z sączącej się z rany krwi(według innej 
wersji - z nasienia centaura uronionego w czasie próby 
gwałtu). 

Po tej przygodzie Herakles i Dejanira udali się do 
Trachis. gdzie wraz z królem Keyksem pokonali lud 
Dryopów. 

Krótko potem Herakles zabił lfi tosa. syna Eurytosa. 
Za karę musiał dać się sprzedać Ja k niewolni k. Kupiła 
go Omfalia, królowa Lydii Powszechnie przyjmuie 
się, że wtedy to heros stoczył wojnę z Eurytosem i 
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opanował Ojchalię. Po zdobyciu Ojchalii, córkę 
Eurytosa, lole uczynił swoją nałożnicą. Kiedy Dejanira 
dowiedziała się, że mąż pokochał inną kobietę, 
nasączyła środkiem danym jei przez Nessosa szatę i 
wysłała ją Heraklesowi. 

Gdy tylko szata dotknęła s' óry, palący ból ogarnął 
ciało bohatera Sukno przylegało tak mocno. że 
zdzierając ie Herakles równocześnie odrywał płatami 
swe ciało. W końcu wzniósł olbrzymi stos, a kiedy ten 
zapłonął, wskoczył do niego. Zsyła1ąc obłok bogowie 
zabrali bohatera do nieba. 

Dejanira, dowiedziawszy się, co było istotą 
rzekomego środka na miłość, odebrala sobie życie. 

SZCZEPAN SZCZYKNO - reżyser, absolwent 
Wydziału Wiedzy o Teatrze i Wydziału Reżyserii 

Państwowej Wyższei Szkoły Teatralnej im . A. 
Zelwerowicza w Warszawie, w 1990 r. uhonorowany 
Nagrodą 1m. Stanisława Wyspiańskiego. 

Ważniejsze realizacje sceniczne: 
1989 r. Świadectwo Jakuba - wg F. Kafk i (Teatr 

Powszechny w Warszawie) 
Kartoteka - T Różewicza - z T. Łomnickim 
w roli głównej (Teatr Studio w Warszawie) 
Martwy sezon w Drohobyczu - wg B. 
Schulza (Bruksela) 

1990 r. Akropolis - S. Wyspiańskiego 
Jan Maciej Wścieklica - Witkacego (Teatr 
im. Kochanowskiego w Opolu) 
Pępowina - J . Kofty (Teatr Ateneum w 
Warszawie) 

1991 r. Krzesła - E. Ionesco (Teatr Dramatyczny w 
Warszawie) 
Mein Kampf- G. Taboriego (Teatr Polski we 
Wrocławiu) 

1992 r. Lekarz Bezdomny- A. Słonimskiego, Teatr 
Telewizji 

1993 r. Powrót Odysa - S. Wyspiańskiego (Teatr 
Polski w Warszawie) 

ELŻBIETA Kl~LAK 
POLSKIE ŻYCIE TEATRALNE 
NA UKRAINIE OKOŁO ROKU 1841 
ALBO O RESPEKCIE MORALNYM 
W FANTAZYM 

( .. ) Dzieje syberyjskiej przyjaźni pols kiego 
powstańca i byłego dekabrys ty stanowią swoiste 
spełnienie ideału porozumienia obu narodów, 
przytłoczonych tym samym cars im jarzmem. 
Jedna że oficerowi rosyjskiemu figurze odstającei od 
pozostałych nie tylko rodowodem i charakterem, lecz 
także powogą swego losu, a zwłaszcza swej śmierci, 
przeznaczono w dramacie rolę znaczącą, decyduje ona 
bowiem o istnieniu teatru, odgrywanego w majątkach 
hrabiostwa Respeków oraz hrabiny Idalii. 

Teatr ten przewyższa o niebo swym poziomem 
imprezy rozmaitych zespołów amatorskich czy 
zawodowych, które błądziły po Podolu i Wołyniu 
żywiąc się w najlepszym razie produkcjami 
Korzeniowskiego . Chociaż przy tekstach 
wchodzących tu w grę bledną wszystkie Mussety, 
jednak nie repertuar dowodzi k lasy tego 
arystokratycznego ansamblu, lecz niezwykła, iście 
szekspirowska świadomość aktorska - ról własnych i 
cudzych, Jaką odznaczają się protagoniści 

dramatycznych wydarzeń. Od tej świadomości 
nieodłączne jest poczucie teatralnego charakteru 
porywających ich wypadków. Sam Fantazy trafnie 
określa gatunek tego teatru: 'Sami tu szatani Grają 
komedią ze mną najsmutniejszą' (X 161 ), gdy 
tymczasem Respekt łudzi się jeszcze długo i naiwnie, 
że trzyma w ręku nitki poplątanych wątków: 'I Major 
z nami - ale go ukryłem Poza kulissy .. w sam czas 
wyprowadzę Na perypecją .. .' (X 214) Teatralność 
wiąże się z ironiczną demonstracją zakulisowej 
maszynerii, ale najpierw znaczy nienaturalność i 
komedianctwo, przewagę pozorów nad prawdą i 
ucieczkę od rzeczywistości. Przedstawienie, 
pośpiesznie organizowane przez Respektów na cześć 
bywałego w świecie sąsiada, epizod swoistego teatru 
w teatrze, naśladuje zaprzeszłe mody, co zresztą nie 
może zbytnio dziwić na prowincji tak odległej od 
mitycznej Europy z mitycznym Rzymem, skąd 
przybywa Fantazy, na kresach oddalonych od 



wszystkich tych uświęconych literaturą mieisc za 
kordonem. Styl wie1skie1 sielanki , podbarwionej 
folklorem okolicznego ludu, lecz w istocie swojej 
bezczasowej, byłby do przyięcia na1późn1e1 w 
pierwszych latach Królestwa Polskiego; na początku 
lat czterdziestych w epoce "pokonarszczyzny', 
dekoraCJe do podobnego spektaklu o kazują się już 
mocno sfatygowane. Wkrótce po represiach, 
przypieczętowujących klęskę powstańczą, z1em1e 
zabrane ogarnęla koleina fala prześladowań, 
wymierzonych w uczes t n1 ow konspirac11 
Konarskiego. Pani ka, wywołana serią śledztw, 
procesów 1 wyroków, trwała daleko dłużej n1z terror 
policy1ny Nie bez przyczyny hrabina Respektowa, 
aktor ka zła 1 zmanierowana, wypada z roli na 
wiadomość o przy1eźdz1e , ib1tk1 Nikt z "podolskich 
s1elan", także 1 tych z wierzchołka hierarch11 społeczne]. 
nie czuł się zabezpieczony przed feld1egrem, zywą 
personi f ikaC]ą arb1tralnośc1 rządowego ukazu -
zwłaszcza ze władze często nie liczyły się z faktami 1 
pod zarzut należenia do ta1nego spisku, wspomina 
pamiętni karz, "pociągało się, kogo się spodobało'. 

Relacię między politycznymi realiami a sielanką 
dobrze oświetlają przykłady. Autor u tworu, 
włączonego w teatralną s kładankę, Tymko Padura 
("Powiedz Dubyn1e, niech stanie za dworem I pieśń 
Padury śp iewa 1 ... '), za swoie pow1ązan1a z 
powstańcami został aresztowany pod koniec 1830 r. 
na skutek donosu marszałka Hańskiego. Zaliczono go 
do przestępców ka tegorii pierwsze], pozbawiono 
szlacheckiego klejnotu i skazano na dozywotnią 
katorgę. Od losu Jana wybawiło go tyl ko 
konsekwentne udawanie wariata i starania finansowe 
rodziny, ale w więzieniu stracił wszystkie rękopisy. 
Carska adm1nistraCJa przyczyniła się do urozmaicenia 
idylliczno-romansowei scenerii lasku 1 "ladneJ pasieki" 
chatką pustelni ka - poprzez kasatę (w r. 1839) unii 
kościelną ' .. . Jak nam tuta] mnichy Greki Wzięli 

kościołek i parafią, w dworku Pasiecznym m1ęszka 
nasz ksiądz .. ojciec Loga. · (X 157) Na1nowsze 
prywatne dz1e1e Respektów równiez odbiegają od 
wzoru beztroskiego życia na łonie przy1azne1 natury, 
daleko od h1stori1. Byly marszałek powiatowy przed 
dziesięciu mn1e1 więcei laty trafił wraz z całą familią 
' do Rosji na mieszkanie' , wywieziony poza Ural 

prewencyjnie, 1ako wpływowy reprezentant 
szlacheckiego samorządu, bynajmnieJ nie za 
szczególne zasługi patriotyczne. Jego dobra 
widocznie podupadły, przecież ostały się pośród 
licznych konfiskat, co dowodzi, że Respektowie 
znajdowali się w sytuacji względnie uprzywile1owane1, 
mimo wszystko 1 według wszelkiego 
prawdopodobieństwa ich zsyłka miała krótki termin ( ) 

Obojgu Respektom Sybir kojarzy się z 
barbarzyństwem, które nie przystoi obracaiącemu się 
ku Południowi ich domostwu, gdzie westybul 
zapełnia1ą mitologiczne posągi, dzieci noszą rzymskie 
imiona, a opisy Kapitolu budzą tyle emOCJI (można w 
tym wszystkim dostrzec symptomy wyniszcza1ące1 
dwory wołyńskie] choroby ' pańskości') ( .. ) 

Rodzinny zespół Respektów boryka się z 
trudnościami finansowymi 1ak pierwsza lepsza trupa 
aktorskie] mizerii ob1eżdża1ąca okolice Krzemieńca czy 
powiat berdyczowski, dla której pieniądze, Jeśli nie 
stają się kwestią zycia 1 śmierci, to przynajmniej 
decydują o wielu sprawach i biegu rzeczy. Respektom 
w razie niewypłacalności grozi upokarzaiący w oczach 
eleganckiej publiki upadek do poziomu teatrzyku 
ogródkowego - "grać po kawiarniach w Kijowie na 
starych harfach" - to Jest skazanie na byt niepewny, 
zwłaszcza w sezonie zimowym. (.) 
Majątek Respektów zadłuzony iest podwójnie, u 

szlachty i u skarbu. Państwo może przejąć swO)ą 
część, poddani polskiego pana staną się wtedy 
własnością cara. Problem ekonomiczny, zdobycia 
kapitału, ściśle dotyczy zachowania narodowej 
tradycji 1 w ogóle narodowego bytu. Dwuznaczne 
posunięcia rodziców dziewczyny naraz odsłan1a1ą 
SWÓJ aspekt patriotyczny. ( } 

Paralelę życiorysu Jana badacze dostrzegają w 
autentyczne] historii Adolfa Januszkiewicza, brata 
Eustachego, uniwersytec k iego przyjaciela 
Mick1ew1cza 1 współlokatora Słowackiego w 
Warszawie, jednego z bohaterów Ili części Dziadów 
pochodzącego zresztą z rodu Kościuszków, który 
postanowił zwrócić pierścionek narzeczonei 
straciwszy nadzieję na uwolnienie z dozywotniego 
zesłania. Podobne koleje zycia i podobne gesty 
powtarzały się w licznych polskich biografiach. ( ) 



Jan, wzięty z kosą w ręku na czele chłopskiego 
oddziału, pozbawiony wszystkiego "za rewolucją', 
zasądzony został następnie "w sołdaty' i przydzielony 
1ako prosty szeregowy do syberyjskiego batalionu, by 
potem z kolei za próbę buntu (echo legendarnego 
omskiego buntu więźniów z 1837 r , kt óry 
przygotowywał bazylianin ksiądz Sierociński) znaleźć 
się na pierwsze] linii, na niegościnnym dla intruzów 
Kaukazie, gdzie górale występowali wciąż przeciw 
zaborczym dążeniom imperium. Janowi przypadło w 
udziale zadanie aktorskie trudne i skomplikowane, 
wymagaiące charakteryzacji, kostiumu, rekwizytów i 
nawet innego mówienia, zabiegów, dzię k i którym 
przemienia się on dla niepoznaki w 'czarnego tatara", 
'wąsatego baszkira'. "bisurmanina"; poetyzująca Idalia 
widzi w nim "pięknego brązowego ułana. Co teraz nosi 
koszulę z pierścieni i burkę" . ( .. ) 

Bohater powstania zjawia się w ojczystych stronach 
ja k upiór przybywaiący z innego świata i w tym 
niesamowitym kształcie, otoczony aurą zorzy 
północnej, wzniosłości i grozy, będzie wracał do 
ojczyzny w przyszłości. ( .. ) 
Dzień przyjazdu obcych w kibitce staje się 

prawdziwym sądnym dniem. Przybysze w barwnych 
uniformach rozkładają teatr. Jedną z jego głównych 
słabości jest zmienna, niekonsekwentna lub fałszywa 
koncepcja ról. Wiodące postacie próbują narzucić 
innym bezskutecznie własną linię gry, przedstawienie 
się rozpada. Po wkroczeniu Rosjan na scenę nagle 
mnożą się reżyserzy intrygi ( .) 
Dzięki obcym komediowej grze dwóm bohaterom, 

których życie biegnie szla kiem na1dalszym od 
teatralnej pustoty, zostaje przeprowadzona rozprawa 
z teatrem. Rosyjskość jednego z nich - nawet 
opatrzona zas t rzeżeniami - tym boleśniej. 

bezpardonowo 1 ostatecznie kompromituje aktorów. 
Niewątpliwie zmienia się ta kże Fantazy, który zaczyna 
mówić nowym językiem - ale to JUŻ inny dramat. (. ) 

Zakulisowe samobójstwo Majora, osłonięte 
dyskrecją zostaje przeciwstawione romantycznemu 
teatrowi śmierci (trochę a la salanowy Szekspir). który 
celebruje Fantazy. ( .. . ) 

Rosyjski oficer ukazuje w ostatnim akcie twarz 
człowie ka godnego, uczciwego i dzielnego bez 
afektacji . Już wcześnie] w sprawie z Fantazym, który 

go spoliczkował , a przedtem przegrał własne życie w 
losowym amerykańskim pojedynku, Maior dowiódł, 
ze iego honor nie polega na pustych gestach. ( .. ) 
~mierć Majora, realizująca polskie marzenia o 

rosyjskiej ekspiacji , warunku pojednania, kończy teatr, 
którego sztuka iest zawsze moralnie podejrzana, 
kończy rownież dramat. ( ... ) 

U Słowackiego zasadnicze pytania nie dotyczą 
kosztów moralnych podolskiego pseudopatriotyzmu 
ani t eż sfery zawęźlających się problemów 
narodowych, k lasowych i ekonomicznych, jaką 
dostrzegł historyk. W ostatecznej redakcji dramatu 
podstawowy konflikt rozgrywa się pomiędzy teatrem 
a rzeczywistością, estetyką i etyką. 

(Artykuł zamieszczony w książce : E. Kiślak , Car-trup i Król Duch. 

Rosja w twó rczości Słowackiego , Instytut Badań Literackich PAN, 

W arszawa 1991) 

Oprac . ~rogra'lu„ : .Je rzy Gt.tarowsk1 



Kierownik techniczny: 

RYSZARD ZASŁA WSKI 

Kierownik scen 

CZESŁAW KROK 

Kierownik produkcji 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik pracowni krawieckich 

RUFINA PLĄSKA 

Gł. brygadier sceny Agnieszka Poroszewska 
Gł. garderobiana Teresa Górna 

Obsługa spektaklu: 
Światła J. Babiarczyk, B. Gaczoł 
Akustyka Z. Graczyk 
Charakteryzacja K. Winiarska 
Garderobiana U. Bożek, A. Sera fin 
Brygadier sceny M. Matusewicz 
Rekwizytor L. Pokuciński 
Zaopatrzenie G. Kostuch 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Kierownik: Irena Kamińska, tel. 31-13-28 
SCENA NA TARGU WĘGLOWYM - GDAŃSK 
MAŁA SCENA im . STANISŁAWA HEBANOWSKIEGO 
kasy biletowe: tel. 31-70-21 w. 31 
przedsprzedaż i sprzedaz biletów, rezerwaqa 
w godz. 9.00-19.00 od wtorku do piątku, 
w soboty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 
w poniedziałk i kasa nieczynna 

SCENA KAMERALNA W SOPOCIE 
Kierownik: Jolanta Zawadzka 
kasy biletowe: tel' 51-39-36 
przedsprzedaż i sprzedaż bilietów: 
w godz. 11.00-13.00, 16.00-19 OO, od wtorku do 
piątku, 
w soboty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 
w poniedziałki kasa nieczynna. 

S'<lad 1 dru< Dru<arn1a M1s1uro, Gdań" <-B r zeżno , 
ul. Kras1c i\1 ego 9, tel 56-74-95. 

GDAKISK 
CENTRALA PRODUKTÓW NAFTOWYCH 
OKRĘGOWA DYREKCJA W GDANSKU 

ul. Długi Targ 30, 80-830 Gdańsk, POLAND 

PRZEDSIĘBJQRSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI 
ZŁOZ ROPY I GAZU "PETROBALTIC" 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk, POLAND 



NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

DUZA SCENA 
S. Wyspiański - WYZWOLENIE 

rylAŁA SCENA im. STANISŁAWA HEBANOWSKIEGO 
G. Zapolska - MORALNOŚĆ PANI 

DULSKIEJ 

SCENA KAMERALNA w Sopocie 
J. Głowacki - ANTYGONA Z NOWEGO 

JORKU 


