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Ach, jak szkodz.1 uczuciom ... 

„Awamura tab - mówi ldaJia Rzccrnickicmu, 
ofiarowując >ię, ie prq jmie rolę rorwancj - Dla was, 
córzy tu jic<tdcic na świec.id Nakrochmaleni„ . każdy 

pół Polaka,/ A pół aktora w swym znany rowiccie, /Jak 
na aptecznych półkach„. różne niszki/ z etykit1kami - ten 

polityk dzid ny,/ Ten .ensat - a ten dowcipny na fraszki -/ 
Wam by, powiadam, niosła cios śmiertelny/ Śmicsrno , u

biłaby was na wiek wickuw,/ Na dziL'Ci wa.<"lc .<padła i na wnu
ki~" (akt IV, se. 2, w . . 37-46). Ostro powiedziane. Adresat tej 

ryrady akurat w rym momi.:ncic robi , co może, żeby wyrwać się 

spod wielkicgu i obrai.liwegu kwanryfikacora: scajc do pistoleto
wego pojedynku ! >A>wodowym żołnierzem, wykazuje się życiuwą 
odpowiedzialnością, „pożya.k' honoru" Idalii bime doprawdy na 

krótki termin i sphca z procentem. A jednak pozostanie do koiica 
w swej kondycji „nakrochmalonego", ro1.ś micS7,1jąc swoją przygodą 

patetycznych - i dkowicie niedoszłych - północnych samobójców. 
„Ha!, ha!, ha1 - Pani Rz=nicka popsura!/ Ha!, Ha1, Ha1" (akt V, se. I, 

w. 55-5G)- dudni na cmenrar7.u śm iech Fanta7.cgo i Idali i. Czy Słowac
kiego tci' 

Priebieg wypadków nieustannie wystawia na drwiny wszystkich „na
krochmalonych" na tej scenic. Nade wszystko hrabiosrwo Resp<októw, po
ctąwsz.y od jawnie hurnorysrycrncj sceny u ruchami.mia rnaszynnii angid
skiego ogrodu, kiedy co okazu je si ;, 7.e rura z wodą do kaskady dawno Pl'
kła, pszenicę pożęrn, popsuto pcfl.aż, a romantyczny P'J..'\rco., miJst śpiewać 
dumki, pojechał du Berdyczowa po wódki'. Porem drwina pojawia się bar
dziej ścichap\'k, jest jednak mnrd<:rcu. - jak wtedy. gdy zebrani w dwom 
ru.-ają ratować porwaną - jak na piknik. „Gile nasz< poszło cowarl)'stwo/ 
W pogoli za Panią. - Sprqja pora ranna" - kpi na poręg; Rz<ocznicki z Ida
lią . „Fantazy nawcr, tak jak na myilisrwo,/ Wziął tr.ibkt;„. [„.J A pan n• Dy
janna ,,.-,ic;b l orncrkę„. [ „ . ) I pani Fanio/ Wziął pistolety„." (akt Ili, se. 

8, w. 356-360j. Zauważymy nawi..s.:rn, i.c komizm S)1uacyjny nie szczę
dzi ru cci postaci cics-tąc)'ch si; zwykł e , wit;kszą sympatią autora, jak 
DiannJ; Słowacki nic jest stronniczy, chlapnięć krochmalem nic ską
pi właściwie nikomu. Wreszcie w finale pn.edśmiermą spowiedź Ma
jora 7.akłócają szepty 7. boku: Re>pckcom przyn ioiono wiadomok, i.c 
umarł dziadek, wolno prtypuszcać, ie wiąże się co z ratunkową per
spekeywą dziedziczenia. Tcatcy, dbając o patetyczny n:istrój chwili. 
lubią skreślać cę mini<ecnk\'. czyniąc gwałt pr7.ewromo!ci poery lu
bującego si\' w podobnych kontrapunktach. Mając na horyroncie po
kainy spadek, a pric-d .sohą clc.a rulc; bcudnych, ale niemałych pienię

dzy Majora, Rcspckcowic mogą bez hlu oddalić nicwośncgo w swych 
egzaltacjach bajronistę, choć z.1pcwnc woldiby dla córki szukać teraz lep

szej partii n iż kaukaski zc:>ła niec. Wariacki rapt przyniósł im rozwiąunie 
wszystkich życio~·ch problemów; cóż z tego, i.c u cenę śmierci przyjacie
la i kompromitacj i sąsiadów' Paradny happy end' 

Wszystkie he-z wyjąrku poscacic sztuki konstruowane są tak, aby ich 
posti;powanie można było wyrłumao.y · całkowicie racjonalnie I ro na 
"~iszym poziomic komplikacji psychologicznych niż jako proste req. 
A jednocześnie „wszysrko zrozumid" nit: 07.naa ... 1 cu automarycznir 
„wszyHko wybaczyć". Słowacki nit bawi si,· ru w :i.powicdnib i nikomu 

nic udziela ro~nia za życiowe głupsrwa, choć nie tai też własnych 

sympatii; one jt::dnak w nicLym nie naruszają równouprawnienia w od
bieraniu ciosów od losu' Ta skala S)'mparii w najmniejszym zrcsną stop
niu nie pokrywa się z, by tak m:c. .< kalą porządności postaci. NaigorLCj 
mają na niej ci, którym krochmal odjął elementarną wrażliwość (choć 
i w nich autor do>trzega O\~ „iskcy alowieka"). Lepiej - najmniej skom
pilowani (aczkolwiek słowa Idalii o Majom: „Jak cen c-~owick cudow
nie zogromniał/ W śmierci godzinie - prosty" (akt V, se. 2, w. 175-176), 
mogą służyć za memento - także dla reżyserów - aby nic idealizować po

mci uwznioślonej pm.>z dramacya,ną sytuację niejako wyiej samej siebie). 
Najlepiej mają - jednak!' - niepoprawni Aorcsowiczc. Słowacki z.eswego Fa

nia potrafi zrobić nicwiacygodncgo balona - jak wówczas, gdy każe mu w 
rycerskim upale wpa-'ć do salonu z dziacrkim okrzykiem: „Póki na siodle/ Do-

siedzi jedna kosteczka Polaka,/ To będzie r.ibać!„." (akr li[, se. 6, w. 232-234) -
ale to jemu i Idalii powierza w scenic cmentarnej wgląd we własną gen<Ctyjską filo

zofię. ro ich wznosi na niewiacygodnc '''YŁyny dyskursu. Anali1.a ich rozważań nie jest 
prtedmiorem tego si.kicu, wychodzącego od krochmalu, nic od obłocznych myśli. Jed

no natomiast zdaje się pewne: najgłębsu egzegeza dialogu kochanków, toczonego na 
ue cmentarnych krryiy, przy świetle k1iężyca, nie rozstrzygnie ostatecznie pytania, ile 

jes t w nich pozy, ile prawdy. Ile rieczywisccgo wglądu w siebie, a ile hołdu dla kolejnej pustej 
formy. Czy Fantazy mówiąc: „Przez śmierć, rak krwawą i ciemną.I Jestem człowiekiem 
ochnczon" (akt V, se. 4. w. 336-337), wie, co mówi? Czy Idalia, żądając od życia i partnera 
jui nie uniesień, a cylko elementarnego szacunku, świadomie dokonuje życiowej rczygn>cji -
czy też z kuferka frazc~ów wybiera akurat ren, któey podsunąt się ku wieczku' Mówią krót
ko: czy oboje wyjadą do Rzymu naprawdę inni , czy cei za chwilę znów będą w całkowitej nie
mocy błagać los, żeby „coś się stało", i cala sytuacja wróci do punktu wyjścia nie w cym, co 
w innym mająrku Respektów' 

Ale cci bodaj najwspanialsu w cym dramacie, jednym z najznakomitszych, jakie "Tdała 
polska liceracura, jesr właśnie owa wielopoziomowość oglądu, co stopniowanie pcrspekcywy, 
pr7.ybli;,cnia i oddalenia jednoczclnic. Mamy oto misternie skonstruowane figurynki, kaida 
wiarygodna i pdna, umieszczone w fabularnej trąbie powiccrrnej, p-akująccj je w cozmaicc, naj
c<ęśticj komiczne, pacadoksalno-groccskowe S)1uacjc. Mamy wyraine sympatie autora, któ
rych nic musimy- odbiorcy - podzielać, skoro cak pięknie zostały pooddzielane od cmiwe
go i bdirosnego, obiektywnego obrazu. Tyle, że cala ca mciwość nie pozwala do końca orLec 
co na skurck wypadków z3'-zło w cych ludziach. Mamy uccm - w najwyższym punkcie ptr
spckC)wy - m-wc~tionowanie wszystkiego, niC\\Tpowiedziany postulat nieufności wobec 
wszystkich ukazanych tu słów i czynów, nie w imię, po'>'>1Órzmy. bezpiecznego dystansu, C)'l
ko w imię ricccłności oglądu. Najgłębszą istotą utworu jawi się postulat niezbędnej i nie do 
koitca oczywiście ~·konalnej weryfikacji uczuć, odruchów i szablonów emocjonalnych- prly 
użyciu wyosmonej myśli, u której temperówkę rostużyć winna prienil<liwa, mądra ironia. 

I zapewne co wtaśnie, nic zaś pricstariały paradygmat, jesc podstawowym powodem od
rz.uccnia Fantazego we współczesnym śwircie. Albowiem świar nasz, w generalnej nicpt::w
ności i pogubieniu swoim, niczego jui przecież nic domaga się tak natafCZ}'\vie i niepowsrrzy-

manie, jak jednoznaczności emocjonalnych postaw, czyli, mówiąc bez ogródek, przyjmowa
nia uczuciowych dekJaracji na wiarę. Albo - na drugim biegunie - uznania uczuciowości u 
sferę jednoznacznej nieprawdy, której prześwieclać zwyczajnie nie ma powodu. Tak czy owak, 
ma być jednoznacznie' Nawet postmodernistyczna Żonglerka gotowymi dcmencami, będąca 
pricciei konsekwencją, 1.akład• spójność elementów żonglowanych (co oczywiste: nic sposób 
wątpić w jed noznaczność piłeczki, którą się podrzuca). Wszelkie posculacy weryfikacyjne, Cl)'

łi kon ieczność włączenia przt."Zodbiorcę podstawowego aparatu incclckcualnego i rozpatrpva· 
nie ze WSZ)~tkich sccon ze świadomością, ie p<Wnc jego aspekty pozostaną nierozscriygnięte, 
ufają się dziś doprawdy całkowicie nie w modzie! Dużo bardziej nie w modzie niż owo 
kJękanie nam:czcńskic, którego Fantazy poskąpił Dian nie, przybierając pozę chamskiego k<>
chanka w ogrodzie, pod dębem. 

Czyi zresztą nic o nieprzyjemności brzęczenia owego, nie dającego się wyłączyć, weryfi
kacyjnego aparatu pod czaszką nie rozprawia, ironicrnie jak zwykle, sam bohater' 

Ach, jak szkodzą 
Uczuciom „. myśli nadw rozwiniirtt:! 
Zda się , upiOJ)'.„ piękoicj sze, Że męrnc -
Zdaje się. kwiaty smętniejs-LC - że ścięte -
Zda się, ie bóstwa, krwią nienamijętne, 

Ale gricjące„ .słonecznością lica, 
W wieńcach, w kameliach z gwiazd.„ któC)•ch kolocy 
Niepewne, jako półtęcze księżyca, 
Srebrieją„. Myśli me - już półupiocy , 

A jeszcze myśli.„ 
(akt I, SC. 8, W. 241-250) 

Zadaje si,, że po larach zmimamy proscą drogą do wyegzorcyzmowania owych półu
piorów - ju.i na amen. 

Jacek Sieradzki , Nakrochmaleni (Fantazy dziś czytany), 
w: Dramar polski. I nrerprcracje, Gdańsk 200 I, s. 289-293 
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