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JULIUSZ SLOW ACKI 



STANJSŁAW DĄBROWSKI 

„F ANT AZY" na scenach polskich 

m drugiej połowie XIX-ego wieku dyrektorzy teatrów, reży
serzy i aktorzy jakby trwożliwie, z wahaniem i ociąganiem, 
podejmują pierwsze próby realizacji scenicznych dzieł Sło

wackiego. Najwcześniej, bo jeszcze w 1851 roku, przemówił ze sceny 
„Mazepa". Odważono się na jego wystawienie, bo to jakby dramat Wi-
ktora Hugo wedle dawniejszych pojf;ć. Ale trudna forma utworu, nowy, 
niezwykły dla wykonawców charakter ról, odbiegających od szablonu 
wówczas grywanych, kłopotliwa wystawa z licznymi zmianami dekoracji, 
ni epewność kasowego powodzenia, lęk przed wyrokiem wymagającej 

prasy - wszystko to odsuwało podjęcie premier, które mogły by się już 
wcześniej zjawić na afiszu. Trzeba było dopiero kultu, jaki żywili dla 
autora aktorzy (Hoffmanowa, Modrzejewska, Ładnowski), aby wprowa
dzić to dzieło na scenę. Blaski wielkiej poezji szarzały jednak na tle 
banalnych, wyświechtanych płócien dekoracji wyciągniętych ad hoc 
z magazynu, aktorzy stąpali po scenie niepewnym, mylnym często kro
kic:m - raczej w stronę melodramatu, krzykiem niekiedy zastępując żar 
słowa, czar melodii stępiając patetycznością . Padały premiery wśród 

wymagai'l i zarzutów prasy i przed obojętną widovmią. Bo publiczność, 
nie nadążając za iskrzącym się tekstem, wpółrozumiejąc, nie entuzja
zmowała się utworami dramatycznymi wielkiego poety. 

Nie tytułowany przez Słowackiego utwór wchodził na scenę pod 
n adanym mu przez wydawcę tytułem .,Niepoprawni", później „Nowa 
Dejanira", aż ustalił się dziś używany tytuł „Fantazy". 

Ruchliwy, ambitny dyrektor świeżo zorganizowanej kompanii aktor
~ ki ej, osiadły w Stanisławowie Miłosz Sztengel, zaczyna sezon 16. 3. 1867 
r oku „Mazepą". Grając tu repertuar wartościowy, jak na prowincję ów
czesną niezwykły (Fredro, Korzeniowski , Szekspir, Słowacki), odważył 

6ię dać 9. 5. 1867 r. „Niepoprawnych", korzystając z występującej u niego 
.gościnnie pierwszej artystki sceny lwowskiej A. Aszpergerowej (Respek
towa). Fantazego mógł grać tylko I. Kaliciński, W. Słotwińska - Idalię, 

G. Fiszer - Rzecznickiego, E. Deryng - Respekta lub Majora, W. Wo-
1a11ski - Jana, W. Tomaszewicz - Majora lub Respekta . 

Na k r a k o w s k i e j, scenie ukazał się utwór pod tytułem „Nie
poprawni" po raz pierwszy 6. IV. 1878 r. w obsadzie: J. Szymański (Re
spekt), B. Wolska (Respektowa), M. Siennicka (Dianna), F. Stachowicz 
(Stella), B. Ładnowski (Fantazy), A. Lucjan (Rzecznicki), A. Hoffmanowa 
(Idalia), D. Feliksiewicz (Ksiądz Loga), J. Rychter (Maj0r), W. Sobiesław 
(Jan), W. Piotrowski (Kajetan), J. Czaki (Helenka). W tym sezonie grano 
utwór 2 razy. 

Premiera „Niepoprawnych" w Krakowie w 1878 r. wzbudziła naj
większe zainteresowanie, nawet miejsca w orkiestrze zajęła publiczność. 
„Próba, która się na innej scenie nie powiodła, ustaliła mniemanie, że 
scena jest niedostępną dla utworu tego polotu". Zaciekawienie publicz
ności polegało z pewnością i na tym, że sztuka „jest satyrą, wymierzoną 
przeciw osobom podówczas żyjącym, których wizerunki dość są przej
~zysto odkopiowane" - notuje dalej sprawozdawca „Czasu". 

Przyjmowano utwór z uniesieniem. Hoffmanowa, „pełna dystynkcji 
wszelkich darów ducha, a większej jeszcze ekstrawagancji, oddała ze 
zwykłą sobie precyzją i subtelnością odcieni romantyczny ów charakter". 

W nowym gmachu teatralnym pod tytułem „Nowa Dejanira" grano 
dramat 8. VII. 1899 r. Obsadę stanowili: K. Kamil'lski (Respekt), J. Otrem
bowa (Respektowa), K. Bednarzew~ka (Dianna), T. Trapszo (Stella), 
J. Śliwicki (Fantazy), A. Siemaszko (Rzecznicki), N. Siennicka (Idalia}, 
L. Stępowski (Ksiądz Loga), W. Roman (Major), S. Knake-Zawadzki 
(Jan). Grano 3 razy. 

W premierze w dniu 13. I. 1903 r. udział brali: M. Przybyłowicz 

(Respekt), B. Wolska (Respektowa), S. Wysocka (Dianna), J. Mrozowska 
(Stella), M. Tarasiewicz (Fantazy), A. Zelwerowicz (Rzecznicki), H. Mo
drzejewska (Idalia, gościnny występ), L. Stępowski (Ksiądz Loga), J. Ko
tarbiński (Major), B. Zawierski (Jan) . Grano 2 razy. 

Dnia 24. III. 1906 r.: W. Sobiesław (Respekt), B. Wolska (Respekto
wa), S. Wysocka (Dianna), M. Palińska (Stella), M. Tarasiewicz (Fan
tazy, występ gościnny), J. Popławski (Rzecznicki), I. Solska (Idalia), 
L. Stępowski (Ksiądz Loga), A. Zelwerowicz (Major), B. Zawierski (Jan). 
Grano 5 razy. 
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Dnia 25. IV. 1907 r. wznow iono dramat w poprzedniej obsadzie, 
r~ n iewielkimi zmianami: H. Szymborski (Rzecznicki) , J. Zalewski (Jan) . 
Grano 1 raz. 

W cyklu przedstawień n a pięćdziesięciolecie śmierci poety, 19. X. 
1909 r., W. Jarszewska grała Stellę , A. Siemaszko Rzecznicki.ego, M. V-./~
grzyn - Majora, J. Węgrzyn - Jana. Reszta obsady b ez zmian, jak 
w 1907 r . Grano 2 razy. 

W roku 1917 (premiera 6. X .) udział w przedstawieniu brali : L. Boń
cza (Respekt), A. Rotter (Respektowa), H. Zaborska (Dianna), M. Maj
drowiczówna (Stella), A . Węgierko (Fantazy), F. Feldman (Rzecznicki), 
I. Solska (Idalia), W . Szymborski (Ksiądz Loga), A. Zelwerowicz (Major) , 
E. Zytecki (Jan). Reżysero\vał A. Zelwerowicz, grano 9 razy. 

W okresie czterdziestu lat „Fantazy" na krakowskiej scenie był , jak 
widać z zestawienia, często wznawiany: 

W 1899 r. 8. VII (3 :razy) , 13. I. 1903 (2 razy), 24. III. 1906 (5 razy), 
~5. IV. 1907 (1 raz) , 19. X. 1909 (2 razy), 6. X. 1917 (9 razy), 17. VI. 1927 
<15 razy), czyli w nowym teatrze od 1899 do 1939 łącznie 55 razy. 

Premiera krakowska „Fantazego" w roku 1932 była zjawiskiem 
ważkim i znamiennym. Premiera ta zainaugurowała dyrekturę Juliusza 
Osterwy w Teatrze Słowackiego. Utwór opracował scenicznie Osterwa, 
który kreował rówmeż rolę tytułową. Premiera - jak notują ówczesne 
kroniki - odbyła się w nastroju niezwykle podniosłym, ale drugie 
i trzecie przedstav.rienia świeciły już pustkami. Oto jakim kultem ota-
1 2zała największych poetów i ludzi teatru ówczesna publiczność, ta sama, 
która taką legendą otaczała Osterwę. 

Obsada: W . Nowakowski (Respekt), A. Klońska (Respektowa) , H. Da
szyńska (Dianna), S . Gintelówna (Stella), .J. Osterwa (Fantazy), J . Leliw·a 
(Rzecznicki), T. Granowska (Idalia), K. Pągowski (Ksiądz Loga), L. Woł
łejko (Major), W. Zastrzeżyński (Jan), M. Bednarska (Helenka). 

We L w o w i e dyrektor Adam Miłaszewski wystawił „Niepo
pravmych" 8. III. 1868 r. Grano 1 raz tylko. Nieudana ta próba odsunęła 
sztukę na długie la ta od sceny lwowskiej . Przedstawienie w recenzji 
ówczesnej Władysława Łozińskiego osądzone zostało jako bardzo słabe. 
„Nikt z grających nie zdołał dobrze uwydatnić przyjętego charakteru -
choć przyznać musimy, że przy za subtelnym ucieniowaniu postaci dra
matu przez poetę było to niezmiernie trudno" . {„Dziennik literacki" 
1868 r. Nr 10). Z w ykonawców krytyk stawia na pierwszym miej scu 
K. Królikowskiego (Major). „Ależ to jedyna pi·awie postać w całym dra-
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m ::i.cie n ie z „mgły i blasków" , ale z k rwi i kości zrażona" . T . Nowakow
s ka (Idalia), J. Wilkoszewski (Fan tazy), J . Szy ma11ski (Jan) „r a t owali się 

jak m ogli wyrobionym już artystycznym instynktem " , M. Bieńkowska 

grała Diannę, jak amatorka, młodziutka R. P opiel nie udźwignęła roli 
S telli. 

Powtórnie grano „Niepopr avmych" we Lwow ie 4. II . 1880 r . Obsa
d a: S . Zamojski (Respekt) , A. Aszpergerowa (Respektowa), H. Ładnowska 
(Dianna), M. Wiśniowska (Stella), B . Ładnowski (Fantazy), F. Nowa
kowska (Idalia), A. Podwyszyński (Ksiądz L oga) , W. Woleński (Jan), 
l\ff. Zboiński (Major) . 

Wznowiono utwór 12. X. 1900 r. za dyrekcji Tadeusza Paw likow
s kiego. W przeciwieństwie do ostre j K.rytyki recenzenta „Dziennika Na
rndowego", zdaniem Zapolskiej przedstawienie to było doskonałe i p od 
względem wykonania i oprawy. N . Siennicka, jako Idalia, „z niezwykłą 

mistyczną urodą i trochę afektowaną dykcją była chorobliwą i inte
l ektuainą sybm-ytką, ale zarazem i spragnioną serdeczniejszego u czucia 
kobietą" . J ej „Idalia stawała s i ę zupełnie zrozumiałą wyegzaltowaną , 

l ecz nawskróś żyjącą istotą". W. Roman odniósł J gromny sukces w roli 
Majora, Maksymilian Węgrzyn był niedość pańskim Respektem , nie 

1 z glębiła roli Dianny Konstancj a B ednarzewska, Stefan ia Michno\vsk a 
(Stella) miała zby t dojrzale wnętrze, pięknie grał Jana S . Hierowski , 
G . Fiszer był za mało stylowym Rzecznickim, doskonałą Respektową 

Zofia Cichocka, Księdzem Logą - Antoni Bednarczyk. 

V pierwsz m r oku otwarcia stałej sceny w P o z' n a n i u , dnia 
21. III. 1870 r. grano „Niepoprav.;nych'' w obsadzie: S. Dobrzański (Re
•.spekt ), A . Aszpergerowa (;Ę1espektowa), .J, Górecka (Dianna) , M. Górecka 
(Stella), I. Kaliciński (Fantazy), E. Konarski (Rzecznicki), F. Nowakow
ska (Idalia) , A. Grafczyski (Ksiądz Loga), M. Zboiński (Major) , E. Tkaczo
polski (Jan). 

Dnia 11. I. 1879 r. „Niepopra\vni" na scenie po z n a ń ski ej ukazali 
się w obsadzie : A. Łucj an (Fan tazy), S. Hier owski (Jan), M. Disterlow 
(Idali a), E. Knapczyńska (Stella) , B . Linkowska (Respektowa) . Wzno
wiono utwór 22. IV. 1880 r. 

W 1918 r . 24. X . grano w Poznaniu „Nową Dej anirę" z występem 

goscmn m M. T arasiewicza (Fantazy), N . Młodziejowską (Idalia) , 
W . Brackim (Jan), W . Kon ars kim (Major), W . Stomą (Respekt), J. Bie
isiadecką (Stella), H. Pomorską-Lechowską (Dianna) , M. Bi skupską (Re
s pektowa) , E. · Topolskim (Rzecznicki). Recenzent „Dziennik a Poznań-
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JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
O S O B Y: 

Hrabia Respekt, były marszałek powiatowy EUGENIUSZ FULDE 

Hrabina Respektowa JADWIGA ZAKLICKA 
Dianna . MARTA STEBNICKA 
Stella . ALEKSANDRA KARZYŃSKA 
Hrabia Fantazy Dafnicki HUGO KRZYSKI 
Rzecznicki, marszałek powiatowy EUGENIUSZ SOLARSKI 

Hrabina Idalia 
Ksiądz Loga, kapelan 
Major . 

Jan 

AMBROŻY KLIMCZAK 
ZOFIA TYMOWSKA 
BOLESŁAW LOEDL 
WŁADYSŁA \V WOŹNIK 
STANISŁAW ZACZYK 

Kajetan, kamerdyner Respektów 
Helenka, pokojowa Idalii 

JAN NORWID 
ZOFIA ANKWICZ 
EDWARD DOBRZAŃSKI Lokaj Idalii 

Rzecz dzieje się około roku 1841 ... 
·w czterech pierwszych odsłonach w domu Respektów, w obu ostatnich - w majętności Idalii 

Reżyseria: Scenografia : 

HENRYK SZLETYŃSKI ANDRZEJ PRONASZKO 

Melodię-~pieśni śpiewanej przez Jana skomponował 

ARTUR MA.LA WSKI 

Asystentura reżyserska: TADEUSZ PRZYSTA WSKI 

Dramaturg: LUDWIK FLASZEN 

Figurę gipsową w domu Respektów wykonał JÓZEF GA.LICA, portret - TADEUSZ BARWECKI 

Kierownik artystyczny Teatru : HE N RYK SZLE TV Ń SKI 
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Inspicjent : Sufler: 

STEFAN STANOCH BRONISŁAWA JANIKOWSKA 

Kierownik scenotechniki: 

STANISŁAW TENEROWICZ 

Kierownicy pracowni : 

krawieckiej damskiej : krawieckif'j męskiej : 

BRONISŁAWA KOREJBO 

perukarskiej : 

MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

tapicerskiej : 

TADEUSZ MARCHELA 

nakrycia głowy . 

Ll.1DWIK FARYAN 
TADEUSZ STANKIEWICZ 

elektrotechnicznej : 

EDWARD KSYK 

ślusarskiej: 

FRA~CJSZEK MIZIA 

WŁADYSŁAWA Dl\10\VSKA 

Brygadier sceny : 

WŁODZIMIERZ KOPACZ 

,:.. kiego", krytykując mocno sam utwÓi-, osądzi.l , że Tarasiewicz był „sym
patyczniejszy niżeli pragnąłby go mieć Słowacki, za młody, za świeży, 
nie dość przeżyty, zblazowany". 

W 1924 r. 1. V. grano w Poznaniu „Nową Dejanirę'' z występem 
gościnnym J. Śliwickiego (Fantazy), W. Stomą (Respekt), J. Sachnowską 
(Respektowa), H. Arkawin (Dianna), J. Biesiadecką (Stella), T. Chmie-
1lewskim (Rzecznicki), N. Młodziejowską (Idalia), B. Rosińskim (Ksiądz 

Loga), M. Bogusławskim (Major), R. Boelkem (Jan). 
Przedstawienie „Fantazego" podczas premiery w a r s z a wskiej, 

'(dozwolone przez cenzurę po rewolucji), 28. IV. 1905 r. przy fatalnym 
iprzygotowaniu technicznym i nieusP.rawnieniu zmian dekoracji skoń

czyło się pół godziny po północy. 
Lorentowicz zaliczył Śliwickiemu . rolę Fantazego do najlepszych 

w jego repertuarze, mimo że wichrowatą linię charakteru figury uprościł, 
ukonsekwentnił, wysuwając bajronizm i czysty romantyzm na pierwszy 
plan. Zarzuca krytyk Siennickiej (Idalia) płaczliwy patos; obok dosko
nałej Ludowej (Respektowa) raził go groteskową grą Siemaszko, obni
,żający klasę Rzecznickiego. Pochwały zbierała I. Trapszo (Dianna), jej 
siostrze Tekli (Stella) „brakło nieco tej jasności i naiwności, o którą 

Słowackiemu chodziło". Przerysował sentymentem rolę Jana S. NmNicki ; 
B. Leszczyński (Major) i W. Wojdałowicz (Rzecznicki) dali dwie dobre 
lueacje. 

W Teatrze Narodowym 13. II. 1929 r. „Fantazy czyli Nowa Deja
nira" ukazał się w reżyserii Juliusza Osterwy i w dekoracjach Wincen
tego Drabika. Obsada składała się z najlepszych sił: W. Staszkowski (Re
s pekt), A. Rotter (Respektowa), A. Halska (Dianna), M. Iviajdrowicz 
(Stella), J. Osterwa (Fantazy), L . Solski (Rzecznicki), I. Solska (Idalia), 
W. Skarżyński (Ksiądz Loga), J . Chmieliński (Major) , J . Węgrzyn (Jan). 
Całość przedstawienia, prow adzona na I?auzach, z celebrowaniem słowa, 
miała niektóre sceny bardzo interesujące. Juliusz Ostenva „wydobył 

głównie oschłość Fantazego i położył akcent na rysach komediowych". 
Znakomita była Solska w wycezelowanej roli Idalii, wzruszał prostotą 
gry Chmieliński jako Major, Węgrzyn pięknie zarysował Jana. A. Hal
.ska była dobrą Dianną, Ludwki Solski grał Rzecznickiego z wielkim 
taktem. 

W Ł o cl z i grano „Niepoprawnych": 1. X . 1908 r., 30. III. 1909 r., 
C. X. 1923 r. 

W K a t o w i c a c h grano 24. VII. 1929 r. 1 raz. 
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W W i 1 n ie pierwszy raz ukazała się „Nowa Dejanira" 17. V. 1908 r. 
z gościnnym występem J. Śliwickiego i w jego reżyserii, w obsadzie: 
W. Ryszkowski (Respekt), H. Szymańska (Respektowa), G. Morska-Po
pławska (Dianna), M. Morozowiczówna (Stella), J. Śliwicki (Fantazy), 
J. Popławski (Rzecznicki), N. Młodziejowska (Idalia), Staniewski (Ma
jor), A. Wiślański (Jan). Pięknej premierze towarzyszyła ... pusta wi
downia. 

·wystawiano „Fantazego" na scenach polskich również poza grani
cami kraju. 

W K i j o w ie wystawił g Józef Popławski 1. II. 1912 r. w „Ogni
wie", na benefis Wacława Nowakowskiego, który grał rolę Jana. Obsada: 
Rodmund (Fantazy), O. Trembińska (Dianna), J. Popławski (Rzecznicki), 
K. Przystaóski (Major), J. Kośnierska (Idalia) . Również w Kijowie 29. X II. 
1913 r. za dyrekcji Franciszka Rychłowskiego wystąpił w „Nowej D ja
nirze" gościnnie J. Śliwicki (Fantazy); ponadto grali: M. Biskupska (Ida
lia), S. Wrencki (Jan), K. Tatarkiewicz (Respekt), K. Zbikowska (Dianna). 

\V premierze „Fantazego" w Moskwie, w kwietniu 1916 r., 
v1 reżyserii Arnolda Szyfmana, w dekoracjach i kostiumach pro~ektu 
Ignacego Pieńkowskiego (wykonał Wincenty Drabik), wzięli udział: 

W. Lenczewski (Respekt), H . Szymańska (Respektowa), W. Osterwina 
(Dianna), H. Kacicka (Stell~), J. Osterwa (Fantazy), S. Jaracz (Rzecz
n icki), H. Starska (Idalia), J. Zieliński (Ksiądz Loga), J. Szymański 

'(Major), S. Bryli11ski (Jan), J. Str achocki (Kajetan). 

vV Polsce Ludowej wraca znów „Fantazy" na sceny polskie. Powo
j ·nna jego premiera odbyła się w czerwcu 1945 r. w Łodzi, w Teatrze 
W ojska P olskiego, pod dyrekcją Władysława Krasno\vieckiego. Teatr ten, 
który powstał na terenie Związku Radzieckiego przy I Armii, uformo
wał się ostatecznie w Lublinie i w kwietniu 1945 roku zawadziwszy 
o Kraków, osiadł na stałe w Łodzi. „F anbzego" w dekoracjach S. Teis eyra. 
reżyserował J. Osterwa, przybyły tam na specjalne zaproszenie. 

Dnia 10. IV. 1946 r. w k r a k o w s k i m Teatrze im. Juliusza Sło
wackiego „Fantazego" reżyserował J. Osterwa w oprawie plast cznej 
Stanisława Teisseyra (dekoracje) i Stanisława Rzeckiego (kostiumy), 
z muzyką Kazimierza Meyerholda. Obsada: K. Opaliński (Respekt),. 
J. Zielińska (Respektowa), Z. Rysiówna (Dianna), A. Śląska (Stella), 
J. Osterwa (Fantazy), L. Korwin (Idalia), T. Białkowskł (Rzecznicki). 
S. Michułowicz (Ksiądz Loga), Z. Filus (Major), Z. Mrożewski (Jan . 
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Dnia 4. X. 1947 dano „Fantazego" w O 1 szt y n ie. 

Na jubileusz trzydziestopięciolecia Teatru Polskiego w Warszawie, 
10. VII. 1948 r. grano „F'antazego" w reżyserii Edmunda Wiercińskiego, 
w oprawie plastycznej Teresy Roszkowskiej, w obsadzie: J. Kreczmar 
(Fantazy), J. Romanówna (Idalia), L. Pancewiczowa-Leszczyńska (Re
spektowa), W. Bracki (Respekt), E. Barszczewska (Dianna), Z. Mro
L?:owska (Stella), A. Zelwerowicz (Major), M. Milecki (Jan), W. Brydziński 
(Ksiądz Loga), C. Kalinowski (Rzecznicki). 

Państwowy Teatr „Wy brze że" wystawił „Faniazego" 3. XII. 
·1950 r. w reżyserii Dobiesława Damięckiego, w oprawie plastycznej Fe
lliksa Krassowskiego. 

Dnia 21. XI. 1953 w S z cze ci n ie premierę reżyserowała Maria 
Straszewska, scenograficzne ujęcie Anny vValcuch. 

Takie są - w skróconym zarysie - koleje sceniczne „Fantazego": 
jednego z największych arcydzieł naszej literatury dramatycznej, które 
zawsze stanowić będzie pasjonujący problem dla reżyserów, scenogra
~ów, aktorów i publiczności. 

SL Dąbrowski 

-
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W P R Z Y G O T O W A N I U: 

BERTOLD BRECHT 

KAUKASKIE KREDOWE KOŁO 

KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI 

' ' t 
... 

CHATA W SRODMIESCI 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul . Mikołajska 13 

3414 - 26. 6. 1954 - M-5-60812 - Nakład 5.000 - druk. Bl VII kl. 60 gr . 



... 

Cena zł. 1.50 


