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Z dziejów scenicznyh „Fantazego" 

8 maja 1867 r. - Stanisławów - PRAPREMIERA (pt. Niepo-

prawni); 

1868 r. - Lwów 

1870 r. - Poznań 

1878 r . - Kraków 

1879 r. - Poznań 

1899 r. - Kraków 

1900 r. - Lwów 

1903 r. - Kraków (z Heleną Modrzejewską w roli Idalii) 

1908 r. - Wilno (reż. Józef Śliwicki) 

1908 r. - Łódź (T. Polski) 

1906 r. - Warszawa (reż. Józef Śliwicki) 

1909 r. - Kraków 

1912 r. - Kijów (Teatr „Ogniwo") 

1913 r. - Kijów („Teatr Rychłowskiego") 

1916 r. - Moskwa (Fantazy - Osterwa, Idalia - Wanda Oster-

wina) 

1917 r. - Kraków (reż. Aleksander Zelerowicz) 

1918 r. - Poznań 

1920 r. - Lwów 

1924 r. - Poznań (reż. Józef Śliwicki) 

1924 r. - Katowice (T. Polski) 

1927 r. - Poznań (T. Wielki) 

1929 r. - Warszawa (T. NarodoV\·y , reż. J. Osterwa, dek. W. Dra-

bik) 

1945 r. - Łódź (Teatr Wojska Polskiego, reż . J . Osterwa) 

1946 r. - Kraków (Teatr im. J. Słowackiego, reż. J. Osterwa) 

1948 r. - Warszawa (T. Polski, reż. E. Wierciński) 

1947 r. - Olsztyn (reż. Janusz Strachocki) 

1950 r. - Gdańsk (T. Wybrzeże, reż. Bolesław Damięcki) 

1953 r. - Warszawa (T. Polski) 

„„...> ro -- Su&eciD {'Eo p~ -· .·' :r; :;ł. kl. .., „ -·-"' ~. ...) 

1954 r. - Kraków (T. Słowackiego, reż. H. Szletyński, scen. 

A. Pronaszko) 

1955 r. - Katowice (reż. Gustaw Holoubek) 

1956 r. - Lublin (reż . J. Kreczmar) 

1960 r . - Warszawa (reż. H. Szletyński) 

1962 r. - Jelenia Góra (r eż. Bolesław Smela) 

1963 r. - Kraków (reż. Halina Gryglaszewska) 

1963 r. - Kielce (reż. Bolesław Smela) 

1962 r. - Białystok (reż. Jerzy Zegalski) 

1967 r. - Warszawa (T. Powszechny, reż. A. Hanuszkie wicz) 

1968 r. - Bielsko-Biała (reż. Józef Para) 

1967 r. - Kraków (T . Stary, reż. Konrad Swinarski) 

1969 r. - Wrocław (T. Polski, reż. Krystyna Skuszanka) 

1969 r. - Olsztyn (reż. Michał Pawlicki) 

1973 r. - Warszawa (T. Ateneum) 

1975 r. - Kielce (reż. Andrzej Dobrowolski) 

1979 r. - Kraków (T. im. Słowackiego, reż. K. Skuszanka) 



Prapremiera „Fantazego" odbyła się sto dwanaście 
lat temu - i od tej chwili utwór Słowackiego był niemal 
stale obecny na scenie. Wyróżniano zasadniczo dwie ten
dencje inscenizacyjne z których pierwsza - to tradycja 
Osterwy, a druga to realizacja postulatów realizmu kry
tycznego. O ile różniły się one w interpretacji postaci, 
pobudek postępowania bohaterów utworu i wzajemnych 
między nimi relacji o tyle - zasadniczo nie wyróżniały 
się swą oprawą plastyczną, formą zewnętrzną i stylem 
gry. Były mniej lub więcej realistyczne - z podkreśle
niem U.a społeczno-politycznego utworu, mniej lub więcej 
poetyckie albo wręcz komediowe. Większość inscenizacji 
eksponowała postać tytułowego bohatera i tak, Fantazy 
Michała Tarasiewicza „był egzaltowany i poetyczny przy 
pomocy patetycznej deklamacji w momentach uniesień", 

zaś Osterwa kreujący Fantazego, szukał raczej pobudek 
działania swego bohatera. Tworzył postać człowieka prze
żytego, przedwcześnie postarzałego, „zatrutego goryczą 

doświadczeń, a jednocześnie ujmującego i czarującego". 
„Fantazy dyr. Osterwy, konwersował wymawiając fra
zesy romantyczne jakby w cudzysłowach, a uprawdopo
dobniając je tylko miną i gestem. Tylko tam, gdzie dał się 

niejako porywać fantazji, gdzie popadł w natchnienie, 
deklamował, deklamował. Mnie się te·n styl podobał, ale 
ci, którzy pamiętali ciągłą deklamację Tarasiewicza, 
tęsknili za nią, przy całym uznaniu dla osobliwego uroku 
nowego Fantazego i jego przyrodzonej poetyczności" . 

(G. Sinko). 
Także pierwszy powojenny spektakl „Fantazego" w 

Łodzi w Teatrze Wojska Polskiego reżyserował Osterwa. 
O spektaklu tym pisał wówczas E. Csató: „W przedsta
wieniu została osiągnięta doskonała harmonia różnych ele
mentów utworu i różnych stron prezentowanej rzeczywi
stości. Poezja, opisowość, tragizm, komizm, niuanse psy
chologiczne i perypetie akcji, miłość ojczyzny, i satyra na 
rodaków - wszystko stworzyło bardzo jednolity stop". 

Jednak już wkrótce, bo w warszawskim przedstawie
niu z 1948 roku dochodzi do głosu ówczesna polonistyka, 
odkrywając w „Fantazym" zapowiedź realizmu krytycz-

nego, interesując się realną sytuacją postaci w ich wa
runkach historycznych. Wysiłek reżysera zmierza wów
czas przede wszystkim do zdemaskowania i potępienia 

błazeństwa „polskich grafów" w obliczu ponurej rzeczy
wistości. Takie było też odczytanie „Fantazego" w jego 
pierwszej realizacji w Szczecinie w r. 1953 (reż. M. Stra
szewska). 

Dość długo bo do 1967 r. zwlekał teatr komentujący 
klasyków przez doświadczenia współczesne z rewizją tra
dycji scenicznych „Fantazego", mimo że proces „nowego 
czytania" dramatów Słowackiego zaczął się już w połowie 
lat pięćdziesiątych. 

Pierwszą nową propozycją odczytania utworu był 

spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie (w reż. 

Adama Hanuszkiewicza), drugą - o miesiąc późniejsza 
realizacja Konrada Swinarskiego w Teatrze Starym w 
Krakowie. 

(Trzecia wersja interpretacyjna Fantazego „ujrzała 

światła rampy" dwa lata później, w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu. Była to realizacja Krystyny Skuszanki - bę

dąca próbą całkowicie nowego spojrzenia na dramat). 

„Interpretacja gospodarcza i polityczna w sensie dy
daktycznym jest obca Hanuszkiewiczowi i Swinarskiemu, 
tło społeczne jednak nie jest im obojętne. W tej materii 
ciągle niezastąpiony jest Boy: jego diagnostyczne sformu
łowanie „co za przedziwna synteza polskiego życia" może 
być tu przywołane na pomoc". (E. Wysińska). Obu reży
serów interes ują efekty zderzenia tytułowego bohatera 
z polską rzeczywistością. Ta „synteza polskiego życia" 

znalazła u Hanuszkiewicza wyraz w uzywczajnieniu po
staci i sytuacji, w rezygnacji z to n u utworu poetyckie
go. Hanuszkiewicz porobił dużo skrótów i zmienił układ 
scen, a większe partie tekstu przechodziły w prozę. 

Spektakl charakteryzował się zacięciem komediowym 
i wyrazistością wątków miłosnych co zbliżyło dramat Sło
wackiego do gatunku komedii mieszczańskiej. 

Swinarskiego również zafrapowała ostrość widzenia 
świata w tym utworze Słowackiego, jednak budując swoją 
sceniczną rzeczywistość, czynił to bez skrótów i przesta
wień, zachowując także tempo wiersza, odkrywając przed 
widzem uroki tej wielkiej poezji. U Swinarskiego „syn
tezą polskiego życia" jest cała, pełna, złożona z wielu 
warstw rzeczywistość teatralna, groteskowa w sensie ko
micznym i tragicznym zarazem. W niej Fantazy repre
zentuje świadomość swojej epoki. W przedstawieniu war
szawskim - siebie i swoją pozę" (E. W.). 



W interpretacji Skuszanki wszystkie przez history
ków literatury skomentowane i przez reżyserów zatwier
dzone konflikty dramatu zmieniły swój sens . „Fantazy" 
stał się tragedią o „twórcy - który przeczuwając nowe, 
tkwi bezsilny choć świadomy w epigoństwie własnej sztu
ki" (M. Fik) . Dramat o nieszczęśliwej pannie Respektów
nej, o Sybirze, komedia o „złotych polskich półmilio

nie" - jest u Skuszanki tworem Fantazego i Idalii -
dwojga prawdziwych artystów, uwikłanych w konwencje 
swego czasu i pod jego naporem zmuszonych do uznania 
fałszu i niewystarczalności romantycznego systemu pojęć. 
Wszelkie działania sceniczne, ruch i akcja spowodowana 
w dramacie czyimś postępowaniem, w tym spektaklu są 
wynikiem konfliktu dwu indywidualności, ich wyobraźni 
i talentu. Lecz w procesie tym artysta także staje się nie
wolnikiem własnej imaginacji. „Inscenizacja Skuszanki, 
która nie tylko w całkowicie nowy sposób interpretuje 
dramat Słowackiego, ukazując jego związek z całą późną 
twórczością poety, najbardziej drapieżną i najbardziej 
gorzką, dotyczy też spraw ogólniejszych. Stanowi wypo
wiedź najbardziej chyba autentyczną na temat procesu 
tworzenia, na temat wątpliwości, które muszą być udzia
łem każdego artysty" (M. F.). 

Te trzy, odkrywcze spojrzenia na „Fantazego" wska
zują, czym może być na scenie ten dramat Słowackiego. 

J. Wilianowska 

Oto są Idy marcowe Cezara 
Śmiertelne, bo ty jesteś moją Idą. 

Cóż, dotrzymałem słowa ? ... Godzin para 
Ostatnich - z tobą! Gwiazdy nasze przyjdą, 

Miesiąc nasz złoty już jest i dotrzymał 
Słowa, na ucztę śmierci przyszedł pierwszy. 

Świat mię był w takie łańcuchy poimał, 
że teraz pewnie mój sen będzie szerszy, 

Gdy oddam ducha ... Tony moje drwiące 
Były boleścią ducha ostateczną. 

Siądź tu ... W twych oczach widzę dwa miesiące 
Błękitne ... będziesz mi harmonią wieczną, 

A oczy - wiecznym źródłem światła będą; 
Wypiję wszystkie złote z nich promienie ... 

Idalia 

Ten cmentarz zawsze był najmilszą grzędą 
Mego ogrodu. Patrz, jakie tam cienie 

Czarne pod gęstwą lip ... i głazów twarze, 
I na czarności krzyżów niewidzialnych 

Głowice trupie ... 

Fantazy 

Ja ci tam pokażę 
Tęczowe duchy, twarze bóstw fatalnych, 
Które mi zawsze w nocy były blisko ... 

I to zrobiły, żem tak głupio, marnie 
Życie me rzucił .. . 

Juliusz Słowacki, Fantazy, akt V se. I 
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Hrabia Respekt BOHDAN A. JAi~ISZEWSKI 

Hrabina Respektowa KRYSTYNA DEMSKA 

Dianna ANNA LENARTOWICZ 

Stelka . EW A WROŃSKA 

Hrabia Fantazy Dafnicki KAROL STĘPKOWSKI 

Rzecznicki . JERZY KOWNAS 

Hrabina Idalia . EWA WAWRZOŃ 

Ksiądz Loga .1 . MARIAN NOSEK 

W ołdemar Ha wryło wie z ·I . ZBIGNIEW MAMONT 

Jan MIROSŁAW GRUSZCZYŃSKI 

Helenka IREN A OLECKA 

Kajetan ANTONI SZUBARCZYK 

Inspicjent KRYSTYNA KULCZYŃSKA Sufler JOLANTA CHRZANOWSKA 



Idalia 

Po szatańsku się twarz tobie skrzywiła„. 

Fantazy 

Nieprawda ... śmierć jest tą kolumną złotą 
Powietrza. O! w tym powietrzu jest s iła! ... 

O, te powietrze i ciepłe i wonne, 
O, t e rnmiony mymi ogarnięte, 

Ma w sobie duchy piękne i niezgonne, 
Jak ja wyrwane z ciał, dawno poczęte, 

Pełne miłości, jak ja ... niewidziane, 
A kształtem swoim świat rozpierające. 

Czekaj, przy tobie tak za chwilę stanę 
Powietrzem ... 

Idalia 

Widzisz me piersi dyszące? 
O! Znajdź ... znajdź jakie słowo większej mocy, 
Aby mnie w ciemnej śmierci rozmiłować! 

Fantazy 

Patrz, ta kaplica z krzyżem złotym, w nocy 
Stojąca jak duch, zacznie tu panować 

Ducha naszego siłą i z kamieni 
Miłością świata lać sakramentalnie! 

Jutro ten kościół tak się w nas wpromieni, 
Jak w smętne światło, i będzie fatalnie 

Działał na smutne duchy, serca młode, 
Jak pieśń, która nam, dzieciom, w piersiach dzwoni 

Chodź! Do kaplicy cię tej ciemnej wiodę. 
Astarte ... O ty, bez lauru na skroni 

Nieznanego tu ducha Beatrycze, 
Którą porwałem i aniołom niosę, 

Chodź! chodź! - i w madonn się wpatrzaj oblicze, 
I w zachwyceniu świętym daj pod kosę 

Miesięczną śmierci cichej twoją głowę! 
Co mówię! - na niej stań jak na miesiącu. 

A on skrzydlaty, z nami w światy nowe 
Uleci i w słońc ognistych gorącu 

Postawi czoła nasze na granicy 
Ostatniej, kędy ludzki duch dolata. 

Chodź! Chodź! chodź do tej, o siostro kaplicy! 
Chodź ze mną. .. stamtąd nie wyjdziesz bez brata, 

Ani bez siostry ja .. . chociaż oboje 
Bez ciał wyjdziemy ... 

Juliusz Słowacki, Fantazy, akt V se. I 

Glosy do „Fantazego" 

STANISŁAW TARNOWSKI 

Dramat jest dzi"wny: zalet w nim wiele i bardzo nie
pospolitych, ale obok tego taka niejasność i niedojrzałość 
myśli, takie niewyrobienie i takie sprzeczności w planie, 
że dojść nawet trudno, co Słowacki chciał zrobić( ... ). Jest 
tylko jeden wielki błąd w „Niepoprawnych". Ale ten 
jeden, porwanie pani Rzecznickiej, jest taki, że cała pięk
ność i doskonałość fi'gur nie może go uratować, że jest 
zupełnie radykalnie zepsuty przez to zboczenie akcji, za
rzucenie sytuacji hardziej dramatycznych i wdzięcznyc'n, 
a zastąpienie ich innymi, które naprzód nie są ich warte, 
obojętne, czcze, bez zajęcia, ani dramatyczne, ani zabaw
ne, a po wtóre z poprzednimi ani w logiczny m związku, 
ani w harmonii' pod względem tonu. 

TADEUSZ BOY-ŻELENSKI 

Ta sztuka to fenomen oryginalności, kwiat wyrosły wprost 
z ziemi. W pełnej epoce romantzymu, gdy poezja w tea
trze uciekała w dawność lub fantazję, ta komedia współ
czesna, pisana najwspanialszym wierszem, ta sztuka 
idąca swobodną stopą przez płaskość i' tragiczność, 

przez groteskę i patos, najśmielej mieszająca formy z cu
downym poczuciem wieloplanowości życia, jest czymś 
jedynym zarówno w twórczości Słowackiego, jak i w ogóle 
w dziejach teatru. 



MACIEJ KARPIŃSKI 

„Fantazy" będąc manifestacją postawy romantycznej, jest 
zarazem surowym, wręcz sarkastycznym rozliczeniem się 
Słowackiego z romantyzmem, obnażeniem pustki roman
tycznych póz, odarciem masek z postaw ludzkich nieod
łączni'e z pojęciem romantyzmu związanych. W „Fanta
zym" Słowacki potrafił ukazać dialektyczność tych po
staw, inaczej mówiąc, ukazał dwa oblicza romantyzmu. 
Bohaterami romantycznymi są w „Fantazym" zarówno 
Jan i Dianna jak i Fantazy i Idalia, bohaterem romantycz
nym jest szlachetny major a nawet - przez moment -
Rzeczni'cki. 
„Romantyczną bohaterką" jest również - w pewien szcze
gólny sposób - hrabina Respektowa, usiłująca kształto
wać życie podupadającego dworu na wzór scen z roman
su. Wielość postaw, wielość wzorów osobowościowych, 

z których każdy jest w jakiejś mi'erze „romantyczny", ich 
odmienność niekiedy wręcz diametralna różność - sta
nowią o reprezentatywności bohaterów dramatu, a za
razem o pełności wizerunku epoki jaki odmalował Sło
wacki w „Fantazym". 
Boy-Żeleński nazwał „Fantazego" „„.komedi'ą , która roz
grywa się w szlacheckim dworze na Podolu, jednym 
skrzydłem poezji sięgając śniegów Sybiru, a drugim 
laurowych gajów Italii". W „Fantazym" udało się Sło

wackiemu stworzyć nie tylko panoramę życi'a polskiego 
w czterdziestych latach dziewiętnastego stulecia, lecz 
także zawrzeć syntezę losów polskich tego czasu. 
Opozycja postaw: Jan-Dianna z jednej strony i Fanta
zy-Idalia z drugiej, jest zarazem antynomią dwóch ro
mantyzmów. Po jednej stronie mi'łość, która potrafi prze
trwać długą rozłąkę, skłonność do ofiary dla szczęścia 

ogółu (Dianna) i jednoczesne ofiary takiej odrzucenie 
(Jan), duma i skłonność do gwałtownych porywów. Po 
drugiej stronie - romantyczne pozy, kształtowanie życia 
na wzór romansu, wmawi'anie sobie uczuć, skłonność do 
swoistej teatralizacji życia (aż do konsekwencji ostatecz
nych) jak w przypadku zamierzonego samobójstwa Fanta
zego i Idalii (udawanie, gry). Ten drugi romantyzm, był
by to romantyzm „książkowy", powleczony „lakierem 
szatański'm Byrona", fałszywy, sztuczny. Pierwszy nato
miast - to romantyzm niejako naturalny, manifestacja 
uczuć, poryw, namiętność. Konfrontacja tych postaw jest 
wpleciona w intrygę finansową i stosunek postaci do 
sprzedaży wolności Dianny (bo tym właściwie jest jej 
mariaż z Fantazym) określa, za którym romantyzmem da
na postać się opowiada. 

IRENA BOŁTUĆ 

Wydaje się, iż Słowacki napisał po prostu sztukę współ
czesną„. Nic też dziwnego, iż za życia poety utwór nie 
ukazał się ani druki'em ani też na scenie, można bowiem 
nie bez racji przypuszczać, iż mógłby stać się nie lada 
skandalem towarzyskim. Dla nikogo nie było tajemnicą, 
iż odrzucony adorator pięknej pani' Bobrowej, Julek Sło
wacki, odmalował jej romans ze swoim przyjacielem 
Zygmuntem Krasińskim. Fantazy stara się o rękę Dianny 
Respektówny, a Krasiński był naówczas swatany z Elż
bietą Branicką. Córki' Joanny Bobrowej wystylizował Sło
wacki na Stelkę i Diannę, a uwięzienie hrabiego Bobra 
odbiło się echem w historii' aresztowania hrabiego Res
pekta„. 
Nawet słynna Pani Potopoff, o której tak złośliwie opo
wiada Fantazy - była autentyczną znajomą Słowackiego 

ze Szwajcarii. W strofach „Fantazego" nie trudno odkryć 
analogie do korespondencji' Krasińskiego z Joanną czy też 
z przyjaciółmi, który m opisywał swoją kochankę (.„). 

EDWARD CSATÓ 

Wszyscy odczytują go („Fantazego") mniej więcej jedna
kowo. „Psychologiści" nie zapominają dodać o typowości 
społecznej postaci, o krytyce szlacheckiej mentalności' 

i obyczajowości, krytycy zaś socjologizujący nie mogą nie 
poświęcić miejsca analizie psychologicznej bohaterów 
i' krytyce romantycznej poetyckości. Kolejni komentato
rzy nie tyle sprzeczają się ze swymi poprzednikami, ile 
do ich sądów dodają własne, uzupełniają je i inaczej kładą 
akcenty. 
Tak więc w rezultacie, wszyscy mniej wi'ęcej przyjmują, 

że rzecz została napisana „przeciwko" Krasińskiemu 

i Bobrowej, że są w niej reminiscencje własnych przeżyć 
poety, że chodzi tu równocześnie o bardzi'ej zasadniczą 
polemikę z romantyczną chorobą wieku a dalej, że nie
mniej istotna jest tu krytyka szlachty, arystokracji 
i przeciwstawienie elitarnemu kosmopolityzmowi 
szczerego uczciw ego patriotyzmu natur prostych, i że w 
tle obrazu są motywy nawiązujące cło walki Polaków 
i Rosjan przeciw carom. 



JAN KŁOSSOWICZ 

Wiadomo przecież, że „Fantazy" jest przedziwnym zjawis
kiem w naszej literaturze. Upadają wobec niego właści
wie wszystkie prosto i logicznie układające się periodyza
cje i' klasyfikacje polskiej dramaturgii, opartej od stu 
lat na schemacie walki z romantyzmem i ciągłych do niego 
powrotów. ,w „Fantazym" jest zawarty cały, zdawałoby 
się dopiero dzisiaj utwierdzony, komentarz historyczny 
do dziejów Polski po klęsce powstani'a listopadowego: 
i jest równocześnie daleko naprzód wybi'egająca, piekielnie 
ironiczna, bolesna analiza reprezentatywnej warstwy na
rodu - wówczas szlachty, a później inteligencji ... „Fan
tazy" najlepiej chyba rymuje się z naszą epoką, która za 
główną sztukę ostatnich lat obrała sobie „Tango". 
I co więcej, widać też, że w końcu pierwszej połowy XIX 
stulecia potrzebne były nie tylko „Dzi'ady" i „Kordian" 
ale jeszcze hardziej „Fantazy". Ten pierwszy dramat 
o przedziwnym tańcu upokorzonej dumy, szlachetności 

i poniżenia, który musieli tańczyć Polacy przez tyle lat. 
Słowacki nie pi'sał komedii, ale świetnie rozumiał, że 

śmiech potrzebny jest polskiej literaturze i wiedział, że 
musi to być śmiech zaprawiony goryczą i opartą na 
mądrym dystansie do świata ironią, która wyprowadza 
Fantazego poza obłupujący si'ę ze starego tynku zaścianek 
fałszywego salonu Respektów. 
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