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Czas złote napisy na szarfach·, 
na twardych pomnikach, 
na płytach grobowych -
- choć dziś pisane na nowo -
zamgli i zatrze - -
ostatnie wieszczące s ł o w o 
w T W Y M narodowym teatrze, 
który schodami nawiedzeń 
wwiodłeś na takie wyżyny, 
że sceny są modiitwami, 
myśli słuchaczu psalmami -
tej teatralnej godziny - -

Mindowe i Marja Stuart 
i fragment krwawiący jak rana -
młodzieńcze perypetje 
bajronicznego Kordiana -

aż oto już skrzynia otwarta: 
- legend słowiańskich scheda -
kara i wina 
Alina i Balladyna, 
Roza. i Lilla Weneda -

Ksiądz Marek, patron nadziei, 
wia-rą, miłością ogromny -.,.- -
a potem sen Salomei, 
sen ·srebrny -

- w tęczowej zawiei 

łów, 

c.o sprzęga ze sobą światy, 
zaplata morza i kwiaty: -
on czuwa - książe niezłomny, 

błyszczący na niebie, jak nów! 
- za nim rzymskości przytomny, 
ryngrafem święcony huf. 

Kapryśnym, rozrzutnym obrazem 
- choć duchy ciężą jak głazy -
skrzy romans : „pójdziemy razem" - -
o romantyczny Fantazy! · · 
hrabio, coś pokost Bajrona 
star! z s.iebie - choć ciężq ramiona , 
bo ona, ach! - mdleje - już kona - -
warkoczem ziemię zamiata, 
jaskółką w niebo wylata, 
skowromczy nuci śpiew - -
a liście Lr!cą z d1':zew, 
jesiennP. liście; „pamiętasz"? 
... deszcz ciepły ... to pada krew 
na romantyczny smętarz - -

„Noc czerwcowa MCMXXVII'' 
EMIL ZEG.ADLOWICZ 

J 
I 

Słowacki (Juliusz). syn Euzebiusza Slowcickiego urodził się d. 23 sierp
nia 1809 r. w Krzemieńcu, Odebrał 1.pychowanie w gimnazjum, a potem 
w Uniwersytecie Wileńskim. Chociaż powalanie .do póezji- nadto wyraźnie 
dawalo się postrzegać w jego dzieciństwie, przewodniczący w jego wycho
w aniu kazali mu prawniczymi zająć się naukami i walcząc ciągle z chęcią 
młodzieńczą, po skończeniu nauk wymową zniewolili, że wszedł jako pra
cownik (employe) do Ministerium Skarbu w Królestwie Polskim w War
szawie. Znudzony, zniechęcony niemiłą · administracyjną pracą, z większym. 
niż w dzieciństwie zapałem rzucil się w krainę marzeń .. : 

Wybuchnęła rewolucja - pierwszy glos poetyczny, który dal się słyszeć 
ludowi, biyl to śpiew Słowackiego, wskrzeszający dawną, wojenną pieś·ń 
Pola.ków, najdawniejszy zabytek ich mowy. Pierwsze słowo dawnej piesni 
w nowy hym(n) rewolucyjny wrzucone, mialo elektryczne dla powstańców 
wstrząśnięcie. Zmartwychwstanie narodu bylo chwilą zmartwychwstania 
poetycznych marzeń Słowackiego. Podczas wojny z depeszami rządu pol
skiego do Anglii pojechal. Po upadku Polski, tułając się z innymi, wydal 
U: Paryżu poezje w dwóch tomach - pierwszy tom, zawierający poemata, 
nosi na sobie koloryt nieco ciemny nowej angielskiej szkoly. Dwie tra
gedie, w drugim tomie zawarte, m,ają przynajmniej tę zaletę, że są 
pierwszymi, które się oddalily od naśladownictwa dawnej francuskiej 
szkoły, które to naśladownictwo dotychczas krępowało polskich dra
matyków. 



Slowacki by! w Warszawie w momencie wybuchu powstania listopa
dowego. Pod wrażeniem chwili napiS.fłł wtedy kilka wierszy. Krążyły 
one nie podpisane przez autora. Nastepnie wyjechal -z. kraju, jak sam 
wspomina, w roli kuriera dyplomatycznego. Wygnańcem politycznym 
stał się w momencie, gdy opublikowal tzw. „liryki powst<:1ńcze". Uczynił 
to świadomie, traktując .fakt cficjalnego przyznania się do autorstwa 
ich jako swój udzial w walce o niepodleglość ojczyzny. Poeta krytycznie 
oceni! swe pierwsze próby dramatyczne, pisał jednak nadal. Powstawały 
kolejne dramatY. Odpowiednio uszeregowane stworzą w efekcie obraz 
dziejów Polski od czasów bajecznych po wspólczesność. W poezji uczy
nił to Julian Ursyn Niemcewicz („Spiewy historyczne"), na gruncie 
prozy J. I. Kraszewski. 

'I:en swoiście skonstruowany, indywidualny obraz historii Polski 
ujE:ty zestal w ramę, którą stanowią „Balladyna•· i „Lilla Weneda" ·-· 
czasy bajeczne, „Fantazy" - wspólczesność. Akcja napisanego na prze- · 
łomie lat 1844-45 utworu dzieje sfę w roku 1841. Niepopularny, zwal
czany przez emigracyjną krytykę Slowacki wydawał jednak swe utwory. 
'Nie mógł liczyć na to, że wystawi je kt6ryś z teatrów zachodniej Europy. 
Nie interesowal się l<?SEOm przekładów swoich dzieł. I dlatego pewnie 
nie wiedział, że 'jeszcze za życia debiutował jako autor w teatrze. 
13 grudnia 1847 roku jego „Mazepa" ukazał się n.a scenie w Budapeszcie. 
Przekładu na język węgierski dokonano z przekladu niemieckiego. 
„Fantazy" nie miał takiej nawet szansy. Pozostitwił go poeta w swych 
papierach, a opublikował dramat w roku 1866 prof. Aleksander Malecki 
nadając mu tytuł „Niepoprawni". Już w rok później, w Teatrze 
im. A. Fredry w Stanisławowie, w czwartek 5 maja odbyła się prapre
!'l'liera „Fantazego" pod nadanym mu przez wydawcę tytułem. Zasadnośl: 
tej decyzji z czasem podważono, przez czas jakiś grano pod tytułem 
„Nowa Dejanira", by wreszcie, uwzględniając zwyczaj poety tytułowania 
utworów dramatycznych imieniem postaci - ustalić , że będzie się go 
grać jako „Fantazego". 

Schyłek wieku XIX i początek XX, to okres kultu Słowackiego 
Ulega mu i teatr. Słowackiego gra się„na scenacb zaboru austriackieg() 
i pruskiego. Lektura recenzji z tego okresu daje materiał do stwierdze
nia, że przedstawienia ·były faktami o znaczęniu patriotycznym. Nastro
jowi temu uległa nawet. Gabriela Zapolska autorka recenzji z „Niepo
prawnych" (Teatr Lwowski 1900 r .). 

Od momentu opuplikowania „Fantazy" stał się materiałem do docie
kań naukowych. Wywiązała się dyskusja badaczy; trwająca zresztą do 
dziś. Jej plonem jest np. stwierdzenie, że swą pr:;iedziwną strukturę 

lączącą harmonijnie elementy komedii, farsy i tragedii zawdzięcza 

„Fantazy" Calderoncwi. W tym samym czasie poeta pracowal nad 
„Księciem niez.:omnym". Już przed II wojną światową 'uznano „Fanta
zego" za zjawisko artystyczne niepo.;polite i wielkie w skali europejskiej. 
Teatr nie zawsze uwzgl.;:dniał sugestie ńaukowców - teatr po prostu 
grał „Fantazego", bo jest to utwór dający aktorom ogromne możliwości 
inte.rpretacyjne. To oni, aktorzy, byli sprawcami premier autora zaszy
frowanego jako JS w zabcrze rosyjskim w dobie wrzenia rewolucyjnego. 
W warszawŚkiej premierze „Fantazego" w reku 1906 rolę tytułową grał 
Józef Sliwicki. WykorŻystał on fakt, że. miał rolę Fantazego gotową, 
grał ją jako partner samej Heleny Modrzejewskiej na jej występach 
gościnnych w teatrach galicyjskich. 

KalEOndarz wystawień „Fantazego" odnotowuje kolejne premiery · 
w trzech zaborach. Była ich pokaina ilość, uwzględniając opory cenzury 
rosyjskiej. W dramacie jest przecież Jan - powstaniec, zeslaniec sybe
ryjski i Major, Rosjanin, jego przyjaciel i dobroczyńca. Po odzyskaniu 
niepodlegiości teatr Odrodzonej Polski · spłacał dług pe ecie grając jego 
utwory często, co i raz na afiszach teatralnych poj'awiał się też „Fan
tazy". W roku 1929 w Teatrze Narodowym reżyserował dramat Juliusz 
Osterwa. Grał też rolę t·ytułową, kontynuując swe doświadczenia, kt6re· 
zdobył wcześniej grając podczas pierwszej wojny . światowej tę rolę 
w Kijewie u boku legendarnego Michała Tarasiewicza. Na afiszu pr~
miery w Teatrze Narodowym nazwiska Józefa Węgrzyna, Ireny Solskiej„ 
Ludwika Solskiego. 

Cezurą w historii teatru polskiego jest II wojna światowa . Jak wia
domo ludzie teatru świadomie nie podjęli pracy w teatrach prowadzo
nych przez okupanta hitlerowskiego. · Po wyzwoleniu, jako pierwszy 
zagrał „Fantazego"· już 19 czerwca 1945 roku Teatr Wojska Polskiego 
skupiający ocalałych z pożcgi wojennej twórców. Reżyserow:.>. ł utwór 
J. Osterwa, tym razem rolę- tytu:ową zagrał pod jego kierunkiem Jan 
Kreczmar, a rolą Stelli zadebiutowała Zofi.a Mrozowska. [Łódź] 

W rok później J. Osterwa znów reżyseruje „Fantazego~· w Krakowie 
i gra rolę .tytułową, gra mimo, że lekarz podtrzymuje jego siły zastrzy
kami. Aktor zmarł, gdy na afisz.u był „Fantazy" Respekta grał wtedy 
Kazimierz Opalińs~i, w roli SteJli debiutowała jeszcze wtedy studentka 
PWST - Aleksandra Sląska, zaś w epizodycznej roli Kajetana wystąpił 
Adam Hanuszkiewicz. Największym sukcesem artystycznym było przed
stawienie „Fantazego", które w roku 1948 na scenie 'featru Polskiego 
w Warszawie reżyserował Edmund Wierciński. Majora grał wtedy 
Aleksander Zelwerowicz, Fantazego - Jan Krecżmar, a Idalię - Janina 
Rcmanówna. ·· 



„Fantazy" rozpoczął swój zwycięski p ochód po scenach całego kraju. 
W roku 195!> w Katowicach reżyseruje go i gra rolę tytułową· dyrektor 
teatru Gustaw Holoubek, odwołujący się świadomie w interpretacji roli 
do swego wielkiego poprzednika Juliusza Osterwy. Podobnie jak tam
ten, wróci jeszcze dwukrotnie do ulubionej roli, ale już w telewizyjnych 
przeds~Wieniach, w reżyserii Jerzego Antczaka i własnej. Jedną ze zna
czących premier „Fantazego" było przedstawienie warszawskiego teatru 
,.Ateneum" z Jerzym Kamasem - Fantazym, Aleksandrą śląską -

' Idalią, Janem Swiderskim - Majorem. 

Ale nie te wielkie inscenizacje i wielcy wykonawcy zadecydowali 
o miejscu „Fantazego" w teatrze polskim i o jego randze. me tylko 
oni. Argumentów na rzecz wielkcści i wagi utworu dla kultury naro
dowej dostarczyła ilość premier (w sumie było ich około 80) we wszyst
kich niemal teatrach na terenie całego kraju. Statystycznie rzecż 

ujmując, . do roku 1939 zagrano „Faµtazego" tyle mniej więcej razy, ile 
w powojennym 34 leciu, co świadczy o stale wzrastającym zaintereso
waniu dla tej perły dramaturgii polskiej i o ważkości problematyki 
u~·.voru dla każdego Polaka, miesZkańca każdego polskiego miasta. Dla
tego prezentacJa „Fantazego' ', jest z całą powagą traktowanym obo
wiązkiem teatru wobec jego widzów, którzy nie mogą być pozbawieni 
szansy obejrzenia <1rr7dzieła Słowackiego w swoim teatrze-. 

Czesława M.oras-Derebecka 

1 

( ... ) Przecież ta komedia to jest cud, jakiego nie miała i nie 
ma Europa. Mówi się dużo o bluszczowości Słowackiego, a prze-
cież ta sztuka to jest fenomen oryginalności, kwiat wyrosły 

z ziemi . W pełnej epoce rcm:.mtyzmu, gdy poezja w teatrze 
uciEkała w dawność lub fantazję, ta komedia współczesna, pisa
na najwspanialszym wierszem, a realizmem swym wyp~zedza
jąca późniejszy teatr mieszczański, ta sztuka idąca swobodną 
stopą przez płaskość i tragiczność, przez groteskę i patos, naj
t m1elej mieszająca tony z cudownym poczuciem wieloplanowości 
życia, jest czyrhś jedynym zarówno w twórczości Słowackiego, 
jak w ogóle w dziejach teatru. r. co za przedziwna synteza pol
~kiego życia, co za poczucie jego tragizmu, jego ironii; ta kome
dia, która rozgrywa się w szlacheckim dworze na Podolu. jed
;1ym skrzydłem poezji sięgając śniegów Sybiru, a drugim 
laurowych gajów Italii. 

Tadeusz Żeleński Boy 

„Flirt z Melpomeną", 

Wieczór IX 

(„.) Potęga Słowackiego najbardziej w stylu zawarta ... Nikt 
tak smukłe, gibko, fantastycko po polsku nie pisał - pokora, 
z którą wiersz mu niewolnikiem, przechodzi wszelkie prawdo..: 
podobieństwo :-- na króla nam wygląda, kiedy zacznie mowie 
polskiej rozkazywać. Biegną ku niemu tłumem miary, ryn:iy, 
obrazy, a on je despotycznym kaprysem posyła, gdzie chce -
każe im płynąć; a płyną, wić się powoli, a pelżną - wzlecieć, 

a wzlatują i lecą jak orły. Co krzyków dzikich i niewinnych 
śmiechów, co łez kapiących i śpiewów radości,_ co grzmotów 
rozłożystych i nikłych szmerów tam w każdej chwili rodzi się, 
przemija, umiera! Aż prosi się język o folgi nieco, ale. napróżno 
- mistrz go ujął i nie puści. - _ Musi się on pod jego twórczym 
tchnieniem rozrabiać i przerabiać bez końca, musi wszystkie 
kształty przybrać, od prozy nad którą poetyczniejszej w żadnym 
języku nie znamy, aż do wiersza krótkiego, doraźnego, co jak 
nóż ostry pada i utyka w sercu; wszystkie możne dyssonanse 
on przeprowadzi i rozwiąże - nic mu pod tym względem nie
dostępnego - nic, przed czym by myślał się cofać - i w tern 
nigdy nie znać ni pracy ni wymusu ... W czarnoksięstwie stylu 
Słowacki stanął tak wysoko, że nikt wyższym nad niego, 
a równym rzadko kto. 

Zygmunt Krasiński ..-

„Kilka słów o Juliuszu Słowackim" (1841) 



W sobotę dnia 24 lutego 1979 roku 

FANit\zyu ,, ' ' 

Juliusza Słowackiego 

OSOBY: 

. HRABIA RESPEKT - były marszałek powiatowy 
' HRABINA RESPEKTOWA, jego żona. 

DIANNA . h. có ki 
STELLA - ie . r 

' 
HRABIA FANTAZY DAFNICKI 

RZECZNIOKI - marszałek powiatowy. jego towarzysz 
HRABINA IDALIA 

WOLDEMAR HA WRYŁOWICZ - major rosyjski . 

dramat w pięciu aktach, dwóch odsłonach 

JAN - były powstaniec, zesłany na Sybir i na Kaukaz . 
KSIĄDZ LOGA 
KAJET AN - kamerdyner Respektów . 
HELENKA - pokojowa Idalii . 

JANUSZ BARBURSKI 
H E L E N A B A R T O S I · K O W A 
TERESA PAWŁOWICZ 
EW A BET TA 
B E A T . A M A J (adeptka) 
JERZY BALBUZA 
WIESLAW OCH~ANSKI 
STANISŁAW . KOZYRSKI 

KRYSTYNA MICHEL 
KRYSTYNA OLESIEWICZ 
TADEUSZ BARTOSIK 
FERDYNAND ZAŁUSKI 
KAZIMIERZ . ZIELINSKi 
STANISŁAW · CZADERSKI 
NINA TURKIEWICZÓWNA 

(adeptka) 

„--~---------L-O-K•A-J-· -ID_A __ L_II ____________________________ ..._ __ ~_:.~ .. . ·. . "~·-------------K--O __ N_R __ A __ D ___ Ł __ U_K __ A __ S_I __ E_W __ I __ C_z ____________ ....,. KALMUK - sługa Majora ~, 1~ * * * 

Reżyseria: TADEUSZ BARTOSIK 
Scenografia: LILIANA J~OWSKA (gościnnie) 
Inspicjent: ALFRED BODZIACH O WSKI 
Asystent reżysera i STANISLA W KOZYRSKI 

Sufler: ALFRED KOZWWSKI 

Rzecz dzieje się oko!o ·roku 1841 - w trzech pierwszych aktach w domu 

hrabiów Respektów, w c:bu ostatnich - w majetnołci ht!lbiny Idalii. 

w przedstawieniu 

wykorzystano muzykę 

Chopina i Hummla . 



(Słowacki) dał analizę i diagnozę romantycznej choroby 
duszy: w Fantazym i Idalii z wyrafinowaną subtelnością psycho
logii ukazywał fałszywą postawę romantyczną wobec świata. 
Nie znała dotąd takiego wycyzelowania rysów psychicznych 
poezja polska. Z przedziwnym utrzymywaniem się na linii 
granicznej między współżyciem z postaciami a ścisłością chłod
nej o.bserwacji, ze zdumiewającym oscylowaniem . między blich
trem fałszu poetyckiego a poezją prawdziwą ...,.--- zbudowam' 
zostało studium psychologiczno-etyczne o fałszywym stosunku 
psychiki indywidualnej wobec życia. Było to wyrazem now~.i . 

postawy etycznej, co kazało przyjac.iela Moskala, człowieka 
prostego o zabarwionej realistycznie mowie, wynieść ponad 
sferę kultury przerafinowanej, osądzić i odrzucić romantyczną 
pozę i hołd złożyć prostym i wie~kim uczuciom, p"rostym i wiel
kim cierpieniom. 

Juliusz Kleiner: 
„Triumfy realizmu w nierealistycznej poezji". 
„Odrodzenie" 1949, nr 14 

(„.) Niewątpliwie „Fantazy" jest utworem nicującym pustkl! 
wmówień, emfazy i pozy romantycznej na rzecz wartości pro
stych. na rzecz ludzi prawdziwych. 

Kazimierz Wyka: „Obrona Rzecznickiego" 
„Listy z Teatru" 1948, nr 25 

(„.) W rezultacie chciałoby się do obrazu wydarzeń, przed
stawionych w tej iskrzącej się wieloznacznościami komedii. za
kończonej nagłym, surowym akordem dramatycznym - chcia
łoby się zastosować do niego określenie wypożyczone z tytułu 
sztuki Pirandella: tak jest jak się państwu wydaje. Słowacki 
i Pirandello - cóż za skojarzenie? Niejeden historyk literatury 
żachnąłby się na. nie, i pewnie miałby rację. Ale w naszym po
jęciu ma ono wyrazić tylko tyle, że „Fantazy" jest pierwszym 
w Polsce (i jednym z pierwszych w Europie!) utworem drama
tycznym o tak nowocześnie wyrafinowanym rysunku postaci. 
Wszystkie kolory romantycznej tęczy, wszystkie zdobycze tech
niki scenopisarskiej romantyzmu zostały tu wykorzystane do 
prowadzenia osobliwej, gryzącej sercem, przepojonej ironią 
i autoironią walki z romantyczną stylizacją, z romantyczną pozą. 
romantycznymi pozami. Do poszukiwania prostoty. 

„Fantazy" czyli romantyczne pozy'' 
Edward Csato 

Gdzie Jan walczył z kosq? 

(.„) Jakżeż więc było naprawdę. i gdzie w powstaniu listopadowym szlachcic Jan mógł walczyć z kosą? 
W scepie VII aktu pierwszego, po rozpoznaniu· Majora, toczy się dialog, jaki wypada w całości przytoczyć: 

STELLA 

D-yjanho, a nasz?„. 

DIANNA 

Kto nasz? 

STELLA 

Kto.„ Nasz.„ drogi. 
Nasz biedny pan Jan ... co na czele chlopól!' 

z kosą ... wzięty byl. .. On„. Taki ubogi. 
A taki dobry ... aresztant ... i taki 

Piękny, jak Michal Aniol na obrazie ... 

MAJOR 

Ten wasz przyjaciel dal nam się we znaki: 
Buntował nam lud ... A dziś na Kaukazie 
Bije się· w proste posłany sołdaty.„ .. 

STELLA 

Patrzaj, Dyjanko!.„ 

Co z tego dialogu wynika? Po pierwsze, że Jan na czele chłopów uczestniczył w jakiejś akcji bojowej, z a n i m 
- mocno to podkreślam ...:_ spotkał się on z ~espektem na Sybirze. A ponieważ zesłanie Respekta jako powia
towego marszałka szlachty miało z wszelką pewnością związek z ruchami powstańczymi na Ukrainie w 1831 roku. 
Jan - kosynier do tego okresu należy. 

Z kolei zaś zdziwione słowa Stelli - „Patrzaj, Dyjan ko!", którymi kwituje. ona słowa Majora, że Jan obecnie 
jako prosty żołnierz walczył na Kaukazie, świadczą dowodnie, że dziewczęta. nic o tym nie wiedziały, że stał o 
s i ę to p o - znów mocno podkreślam -'- zwolnieniu Respektów i ich powrocie do kraju. Zgodnie zresztą 

z urywkową informacją Majora: „buntował nam lud". Ten zaimek nam w ustach oficera rosyjskiego cz.yni 
wątpliwe, ·czy chodziło o lud polski. · 

Biog.rafia Jana posiada więc elementy sprzed pobytu Respektów i elementy późniejsze. Nie można ich -
uważnie tekst odczytawszy - łączyć w całość, jak to k onfuzyjnie uczynił Wacław Kubacki: „Bywało · nieraz, 
że dziedzic wyprowadzał z sobą do powstania służbę dworską i uzbrajał par<>bków. Stawał wtedy na ich czele. 
(relacja Stelli), buntował lud (wersja Majora)". Bardzo przepraszam, ale są ·to relacje o dwu różnych faktach. 



O i_le ten dr~i epiwd rosyjski pozostaje w biograf ii Jana niejasny (w tekśc ie utworu), 0 tyle na p ierwszym 
wyra~me Słowackiemu zależało. W scenie następnej pow racają doń · zdziwieni czymś podobnym w życiu szlachcica 
polskiego Fantazy i Rzecznicki (akt I w. 186-190): 

FANTAZY 

(. . .) A le powiedz m i, R zecznicki, 
Kto to jest - ów to pan Jan - wzięty z kosą? 

. RZECZNI CK I 

Jakiś kosynier ... 

' FANTAZY 

Jesteś jak delficki 
Posąg ... wyrocznie twoje ... prosto niosą 
W sam cel i w samo serce prawdy. 

Czyli_ po prost~ : duż? się ?d ciebie dowied.ziałem, Rzecznicki, sprawa to dziwna i tajemnicza. Wreszcie po raz 
trzeci bun~w~1ci:a b1ograf1a Jana dochodzi do głosu w jego dialogu z księdzem Logą (ak t II w . 381---391). Tym 
razem wyJaśmeme Jana dotyczy raczej tego epizodu 7. jego życia , za który znalazł się na Kaukazie. Powiadam 
„ra~zej " - ponieważ wyjaśnienie jest zby.~ lakoniczne, a ponadto uczestnicy sami powstanie listopadowe nazy 
wali rewolucją. Później dopiero utarła się nazwa powst anie: 

KSIĄDZ LOG A 

Polak ? 

J A N 

Tak, Polak ... 

KSIĄDZ LOGA 

Waćpan nikczemnie -
po polsku cz y sto mówiący , więc stanem 
zapewne nie chłop rekrutowy, ale 

Szlachcic - w moskiewskiej służbie, 

Czego Waćpan chcesz? 

JAN 

W tym twoim zapale 

z dobrej w oli? ... 

Czuć, że na twojej, mój staruszku, roli 
Nie ro-śnie zdrada ... Więc się tobie zwierzę 
Pod tajemnicą jakoby spowiedzi, 
Zem szlachcic - w proste posłany żołnierze 
Za rewolucją ... że tu we mnie siedzi 
Polska ... 

W świetle tekstu „Fantazego" buntownicza biografia J ana jest więc n iewątpliwie dwudzielna. „Na czele chlopów 
z kosą" zdaje się jednak stać w sprzeczności z inną powstańczą formacją biograficzną, którą w wielkim mono
logu poda je on o sobie (akt II scena V w. 369-372): 

O! jakżebym dziś te lalki wywracał 
I tym światowym ludziom zajrzał w twarze . 

Spokojnie -· ale marmurowo, krwawo , 
Jak niegdyś w gardła harmat pod WaTszawa. 

Istctnie bowiem historia milczy o tym, ażeby na przedpolu Pragi w lutym 1831 roku, czy !)a szańcach zachodnich 
War·szawy we wrześniu 1831 roku walczyły jakieś oddziały chłopskie , i by tym sposobem Jan mógł zagląda!'.· 
w paszcze armat moskiewskich. Powstanie listopadowe, w odróżnieniu od kościuszkowskiego, a głównie od po
wstania styczniowego, opierało się na regularnych siłach wojskowych, a nie było ludową partyzantką. Mimo 
to można w nim odnaleźć epizody, gdzie sprzeczność w biografii Jana staje się pozorna. 

Po linii faktów sprawa dotyczy końcowego okresu powstania. W czerwcu 1831 roku , po przegranej pod 
Ostrołęką, a przed wykonanym przez Paskiewicza manewrem cskrzydlającym Warszawę od zachódu i przed 
przejściem jego armii na lewy brzeg Wisły, rząd narodowy og!osił 21 czerwca 1831 roku pospolite ruszenie, którf> 
w teorii miało oznaczać - praktyka okazała się o ·wiele skromniejsza - powołanie chłopów pod broń, oczywiście 
tę, która im była najbardziej dostępna i która jeszcze w roku 1863 odgrywała rolę militarną: kosy. Wacław To
karz pisze: „Jednostką podstawową tej formacji miało być pospolite ruszen ie parafii dowodzonej przez właścicieli 
ziemskich, z udziałem księdza, złożone ze strzelców, kosynier6w i kawalerii. Organizację pospolitego ruszenia 
w województwach powierzono posłom. przydzielając im dość licznych oficerów." 

... „Oficerowie wszelkich stopni! którzy do kierowania pcst>olitym ruszeniem wezwani b~dziecie. przeJmlJCle 
się całą świętością powołania waszego! I tu czeka was sława . i nagroda godna serca obywatela. Powołaniem 
naszym jest łączyć wojskowość z obywatelstwem, jak to niegdyś u ojców naszych bywało, a do czego dąży 

ucywiliz.owana Europa i zdążyć musi, przekonana mianowicie z dzisiejszego 'położenia, że żołnierz być powinien 
obywatelem, cbywatel żołnierzem". (odezwa Rządu Narodowego) 

Nie jest zatem całkowitą niemożliwością biograficzną szlachecki oficer pcwstańczy , który by walczył pod 
Grochowem czy Iganiami, a z kolei znalazł się na czele chłopskiego oddziału. Pospolite ruszenie nie odegrało 
roli militarnej, ale w niektórych okolicach, na Kujawach głównie starło się z nieprzyjacielem. 

Bronią piechoty pospolitego ruszenia miała być „kosa, pika lub strzelba , kto ją posiada". Cele były przede 
wszystkim pafiyzanckie. 

Po linii intencji i nadziei ideologicznycp sprawa jest o wiele szersza. Chodzi bowiem ó swoisty mit czy też 
schemat polskiej wyobraźni zbiorowej w sprawach narodcwowyzwoleńczych. Jest to stereotyp czy też mit polskiej 
kosy powstańczej i kosynier~ który od rzeczywistych chłopów krakowskich spod Racławic, ich rzeczywistego 
sukcesu bitewnego począwszy, stał się utrwalonym w owej wyobraźni składnikiem powstania i oswobodzonego 
narodu. Jan z kosą wzięty do niewoli na czele chłopów należy do tego stereotypu narodowego. Ten aspekt do
magałby się odrębnego i obszernego studium: nikt go dotąd nie napisał. Wspomnieć można tylko o niektórych 
objawach widocznych na Wielkiej Emigracji, a współgrających z kreacją Jana przez Słowackiego . Pewne z nich 
poeta mógł znać, inne niewiele odbiegają od czasu napisania „Fantazego" (1845), świadczą zatem o zbliżonej 
nadziei ideologicznej. 

Chociaż oddziały chłopskie nie odegrały żadnej wybitniejszej roli w działaniach bojowych powstania listo
padcwego, emigracyjna propaganda demokratyczna i rewolucyjna mocno podkreślała ich istnienie. 



Pozostaje sformułować wnioski. Są one tak oczywis te, że mogą być lakoniczne. W powstaniu listopadowym, 
chociaż nie na taką skalę jak w roku 1794, jak w powstaniu wielkopolskim oraz w roku 1863--4, oddziały 
złożone głównie z chłopów uczestniczyły sporadycznie w walce. Możliwa zatem · jest ankieta personalna postaci 
literackiej. pochodzenia szlacheckiego, oficera linU>wego, a z. kolei uczestnika takiego oddziału. Słowacki, od mar
ca 1831 roku nieobecny w kraju, informacji na ten tern at m661 z&czerpnąć. na emigracji bądź ze źródeł druko
wanych, bądź od wojskowych . uczestników powstania. Rzecz raczej mało ważna, kto był bezpośrednim infor
matorem. Z~ względu na sam charakter informacji nie można tego źródła poszukiwać w kraju, w prasie czy 
w wydawnictwach tamtejszych. Budzi się też~ do~ysł następujący: jężeli istotni.e, jak stara się tego dowieść 
Mieczysław Inglot we wstępie do swego wydania ;,Fantazego" dramat ten oowstał w drugiej połowie 1845 roku, 
informatorem czy też raczej - budzicielem pomysłu personalnego i stereotypu widniejącego w posta, ci Jana mógł 
być po prostu Ludwik Mierosławski. Trudno sobie wyobrazić, ażeby Słowacki jego dzieła nie przeczytał. Dla 
k-0goś, kto jak on opuści! kraj w początkowym okresie powstania, był to przecież jedyny całościowy przegląd 
dziejów listopadowej rewolucji. Lecz to tylko możliwość, dowodów nie posiadamy tamtejszych. 

Od strony faktów można więc odpowiedzieć, że Jan ·- w odpowiedqim skrócie symbolicznym i biograficz
nym - mógł walczyć z kosą w powstaniu listopadowym. Od strony z.aś reprezentatywności ideologicznej sprawa 
wygląda na jeszcze bardziej ewJ.dentną: Słowacki chcial ażeby Jan walczył z kosą. Chciał podobnie jak radykalni 
przywódcy wojskowi i iqeoloicznie demokr_atyczni, stawiający na chłopstwo polskie jako siłę wyzwoleńczą.( ... ) 
Tak układając biografię oficera kosynierów, sybiraka i żołnierza walczącego na Kaukazie, stworzył w swojej 
postaci jedno z ogniw personalnych polskiej kosy powstańczej. I wreszcie, jak zazwyczaj w sporze pomiędzy 

zawodowymi komentatorami - wygrywa sam twórca, jego znajmość epoki i jęj realiów. 

Kazimierz. Wyka -
„Księga dla Kon.rada Górskiego" 1967 

.(fragmenty) 

Wiesz zapewne z gazet, że w Warsza

wie otworzyl się drugi teatr nazwany 
rozm a i toś ci, tańszy od pierwszego, 

zlożony z mlodych uczniów szkoly drama

tycznej, którzy ciągle same farsy grają. 

Nie tak jednak dobrze, jak w Wilnie Damy 

i Huzary. Zresztą nic nowego w tych cza

sach nie zjawiło się w Warszawie. 

Warsza·wa 15(3) września 1829 

Opatrzyłem się na przypadek w trzeci 

akt tragedii Mindowe; na wezwanie po.

wtórne star-uszka czytać zacząlem. Niem- , 

cewicz sluchal z początku, siedząc bokiem 

odwrócony; gdy przyszlo do drugiej sceny, 

w której Mirµiowe zrywa z Krzyżakami, 

obrócil się nagle, czolo jego pomarszczylo 

się, widać bylo znącznie natężoną uwagę. 

Przy końcu sceny wykrzyknąl glośnu: 

„Ach, czemuż tej tragedii grać nie można!" 

Ten wykrzyknik bardziej mnie pochlebił, 

niż wszystkie potem dawane pochwaly 

Kiedy skończylem, powiedzial: „Cieszę 

się, iż przed śmiercią widzę, że jeszcze po

zostanie w Polszcze poeta, co ma wielki 

talent i duch obywtelski utrzyma". Potem 

dodal: „Przepisz Pan tę tragedię na kilka 

rąk; warto, niech czeka szczęśliwszych 

czasów". 

Warszawa 15 września 1830 

'I'ragedya „Mindowe" wiem, że bardzo 

slaba, oprócz kilku scen ... Znajdują tu, że 
nie mam dramatycznego .usposobienia, ale 

to przypisuję ich nieobeznaniu się z no
wym dramatycznym rodzą.jem; oni przy
wykli. do wiersza Barbary (Radziwillówny) 

i nie wiedzą, jak wiele jest sztuki w wier

szu przekladanym Maryi Stuart; lecz kie

dyś dob"'y aktor da uczuć slowa wyrywa

jące się z duszy, powt.Ci.ze duszą te rozmo

wy, które teraz zdają się połamane ... 

Paryż, 30 lipca 1832 

U ·nas tu niedawno graliśmy w dom1l 

komedyą po francusku; ja mialem grać 

także, i znajdowali wszyscy, że wybornym 

jestem aktorem. Ale po kilku próbach tak . . 
mię zająl drukujący się tom poezyi, że 

adbykowalem moją rolę i cala komedja 

upadla. Na łFiiejsce tej komedyi wybrano 

inną, mniejszą, a ja ofiar_owalem się być 

. suflerem ... 

Genewa d. 15 marca 1833 

Słowacki o tea"trze 

JS 



Pierwsze tomy poezyj moich są bez 

duszy. Teatralny koturn wlożylem na sto

py moje, abym, dziecięciem jeszcze będąc, 

wzrostu sobie przymnożyl. Pokazalem się 

więc po raz pierwszy jako artysta ludziom, 

którzy bynajmniej o artystostwie nie my

śleli, ważną i okropną tragedją rzeczywi

stą zajęci. „Kordian" świadczy, żem jest 

rycerzem tej nadpowietrznej walki, która 

się o narodowość naszą toczy. 

Paryż 1839 

Idei? ... ja nie wiem ... ale ja bez żadnej 

idei piszę ... Rzecz stworzoną nazywam po-

myslem... z pomyslu wynikają natural

nie figury i charaktery - jest zaś jakieś 

monotonne usposobienie duszy, która to 

wszystko harmonizuje jedną barwą 

oblewa. 

Paryż 18-łl 

Wracając dziś z pierwszym egzempla

rzem świeżo od broszera „Snu Salomei", 

nie myśląc, poszedłem drogą pomnika Mo

Lieroivskiego. W kilka minut później przy

szło m.i na myśl, że to duchy mię zapro

wadziły, aby ustalić i pocieszyć. 

Paryż 15 stycznia 1844 

Wy.~taw sobie chłopka bogatego, z ro

dziną już czytać umiejącą, .za sto lat, w ci

chym gdzieś domku pod Krakowem. Odpo

czywa po wojnie, szczęśliwy, ogień pali się 

w izbie, a przy kalendarzu już i niektóre 

książki znajdują się na stole. Wystawże go 

sobie. że czyta „Balladynę". Ten utwór 

bawi go jak baśń, a zarazem uczy jakiejś 

harmonii i dramatycznej .formy. Bierze 

Lillę, to samo, Mazepa trochę mu się wy

daje już nadto deklamatorskim (. .. ) Otóż 

dla tego chłopka jest Saly, Ks. Marek, 

Książę Niezlomny. ( ... ) 

Paryż w lutym 1845 

Poeta nie może zjawić się w narodzie, 

gdzie nie ma oczekiwania, ani tworzyć 

dlugo tam, gdzie w masach nic tworczo

ści poetycznych nie wywołuje. Przyklad: 

aktor najpierwszy, Talma, milionami na

wet placony, aby w wieczór, w pustym 

teatrze manekinami ruchomemi i gadajq,

cemi na scenie otoczony - po kilku wie

czorach padlby na deskach bez ducha. 

Z Raptularza poety 
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Opracowanie graficzne 

Kierownik Techniczny 
ANDRZEJ GOLAŃSKI 

Kierownik Pracowni Elektrycznej 
EDWARD CHRZAN 

Kierownik Pracowni Krawieckiej 
STANISŁAW BYSTRZYCKI · 

Pracownia Krawiecka Damska 
STEFANIA WITAS 

Kierownik Pracowni Techniczno-Dekoracyjnej 
HENRYK PALACZ 

Kierownik Pracowni Stolarskiej 
EDWARD WIECZOREK 

Kierownik Pracowni SJusarskiej 
IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik Pracowni Szewskiej 
WINCENTY KOSMIDE:U 

Organizacja Widowni 
MARIA ZIĘCINA 

·Kierownik Objazu 
STEFAN SLĘZAK 

Obsługa pn:cdstawień . 
Swiatlo 

JÓZEF GRADEK. PIOTR KUZIOR 
Akustyka 

ADAM SUŁKOWSKI 
Brygadier Sceny 

JERŻY BARGIEL 
Maszyniści 

JERZY DĄBROWSKI, ZBIGNIEW GÓRAK 
MAREK KACZANOWSKI, WŁODZIMIERZ KSIĘŻYK 

Peruki i Charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

. Fryzjerki 
JANINA KOCINSKA, ANNA BEDNARCZYK 

Garderobiani 
WALERIA WOŻNICA. WALENTY GAWROŃSKI 

Rekwizytor 
PIOTR KOŁODZIEJCZYK 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 

tel. 421-61 
w godzinach od 7.00 do 15.00 

codziennie z wyjątkiem 
niedziel i świąt. 

Kasa Teatru, 
ul. Kilińskiego 15, 
czynna codziennie 

z wyjątkiem poniedziałków 
od 13.00 do 19.00; 

we wtorki od 15.00 do 19.00 
oraz w niedziele i święta 

od 16.00 do 19.00. 
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