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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
z duchowi wieku postać ich i piętno. 

W. Shakespeare 

PREMIERA: 9.2.1991 

Dyrektor Naczelny z Artystyczny 
Tadeusz Bradecki 

Gra w »Fantazego« 

W roku 1946 Fantazy Juliusza Osterwy, wyra

finowany i autoironiczny poeta, oplątany we wła

sną bufonadę, znajdował na koniec czysto brzmią

cą nutę. Przemieniał się, odradzał. Była ponoć 

w tym przedstawieniu czysta, niewinna wiara 

w mo:tliwość uwolnienia się od łgarstwa i misty

fikacji. 

W ciągu dwudziestu lat dziejów Polski Ludowej 

ten portret Fantazego zmienił się w przeciwień

stwo. Fantazy Konrada Swinarskiego w 1967 roku 

był tylko nieuleczalnym błaznem, a Polska ruiną 

nadziei na jakikolwiek gest autentyczny. Było to 

przedstawienie o światku drugorzędnym i do 

końca skłamanym. 

Pomiędzy tymi dwoma wizjami był jeszcze »Fan

tazy« bardziej lub mniej socrealistyczny, z po

:tądanym przez dziesięciolecia odcieniem krytyki 

społecznej . Na przykład piętnująca hulaszczą 

arystokrację, oderwaną od zdrowej polskiej gleby. 

Ale i wtedy Jan, Major, Diana pozostawali -

jak u Osterwy, którego wizja zdaje się do dziś 
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dominuje nad potoczną lekturą dramatu - mo

ralnymi triumfatorami. 

Trzeba było rozczarowania i sceptycyzmu lat 

sześćdziesiątych, dostrzeżenia, że odrodzona 

Połska dalej topi się w błocie i podrzędności, by 

wejrzano wreszcie w początki tak szlachetnie 

użytej fortuny Majora, w Dianie odkryto preten

sjonalną gęś w typie bardzo polskim, a w szla

chetnym Janie - jakby nie było - carskiego 

żołdaka. Nikt już bowiem nie wierzył w bajki 

o arystokracji schodzącej w hańbie z areny dzie

jowej ani w bezinteresowny patriotyzm młodzie

ży, ani też w skarby duchowe, jakie przyniosą 

ojczyźnie potomkowie małorolnych, kiedy się 

wreszcie wyemancypują. 

Do niewinności Osterwy nie ma powrotu. Zbyt 

łatwo łakomstwo nadziei przebrało się kiedyś 

w kostium socjalizmu, zbyt też głęboka była za

paść po przebudzeniu. Ale też i przedstawienie 

Swinarskiego było punktem granicznym - po

wielać tego wyzwania nie ma przyczyny. Pub

liczność Osterwy miała pokochać Fantazjusza, 

widzowie Swinarskiego mieli go znienawidzieć. 

Bardziej chłodnym okiem patrzał Wierciński, 

Holoubek, Hanuszkiewicz. Ale nie te przedsta

wienia weszły do kanonu. Tradycję o dużej trwa

łości stworzył Osterwa, tradycję nowszą myśłenia 

o »Fantazym« stworzył Swinarski. Powie ktoś, że 

to miara talentu. Ale w Polsce już tak jest, że 

silniej swą pieczęć odciska ten, kto kocha albo 

nienawidzi. Cenimy mocne afekty. 
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Miłosz pisał kiedyś o tym, że wybitnych Polaków 

cechowała zawsze podwójna postawa emocjonal

na w stosunku do polskości: z jednej strony przy

wiązanie, duma, miłość, z drugiej odraza, wstyd 

i nienawiść. Dokumentem tych sprzecznych emo

cji jest wszystko, co o Polsce napisali Norwid 

i Krasiński. Był tylko jeden człowiek, który wy

szedł poza tę egzaltowaną grę w Polskę. Jego 

zimne, niemal cyniczne myślenie i jego nie

skłamana tęsknota czyniły z niego jakby wariant 

postaci Fantazego. Był to Chopin, którego miłość 

i nienawiść wzbogacona została o dystans. O dy

stans wielkiego artysty i Europejczyka. Teatr, 

kiedy pokazuje swój wizerunek Polski, jest innym 

rozdziałem tej satnej gry. Raczej przecież gry niż 

dyskusji, choć przywykliśmy to nazywać dysku

sją. Nie chodzi tu o wymianę argumentów lecz 

o ten szelmowski apetyt teatru na sprzeczności, 

który goni za wszystkim co bardzo wzniosłe lub 

bardzo śmieszne, a najlepiej wzniosłe i komiczne 

jednocześnie. 

W ten właśnie ton doskonale utrafił autor »Fan

tazego«, pisząc koncert tak polski, że mało co mu 

w naszej literaturze dorównuje. Czyż to najbar

dziej szczególne i oryginalne połączenie kłamstwa 

ze szczerością, nałogowej mitomanii z prawdziwą 

potrzebą szlachetności - po stokroć przetwarza

ny temat tego koncertu - nie jest najbardziej 

charakterystyczną cechą naszego teatrum pub

licznego. Tego, który z powodzeniem i perio

dycznym poklaskiem świata uprawiamy w do-
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mach, na ulicach, w kościołach i budynkach pub

licznej ufyteczności. Kto dojdzie, jaka część pa

triotycznego spektaklu jest prawdą, a jaka tylko 

grą wobec licznej widowni, której aktorzy za

chłystują się namiętnością odgrywania swej skąd

inąd niekłamanej miłości ojczyzny. 

Polska bowiem gra w samą siebie. Służą temu 

egzaltacje, nadzieje i następujące po nich szybko 

spleeny, zapaści ducha. Historia polskiej świado

mości to dzieje wielkich nadziei i wielkich roz

czarowań na zmianę. Doskonały to materiał dla 

teatru i dlatego nie powinno nikogo dziwić, :te się 

on tu udaje nieraz lepiej ni:t za granicą. Polakowi 

nie wystarczy mieć uczuć, potrzebuje - jak hra

bina Idalia - nieustannie je grać. Tyle, :te są nieco 

dziwaczne. Wychodzi więc z tego, jak chciał Kra

siński, „ni sroga tragedia, ni idylla niewinna, ale 

mezzo termino-farsa". 

Ale jest jeszcze jedno: wartki nurt małych inte

resów, jaki płynie cały czas pod powierzchnią 

owej gry w afekty. Jeden chce taniej naprawić płot, 

inny dokuczyć sąsiadowi sądem, jeszcze inny nie

zupełnie uczciwie sprzedać, wszystko jedno, ma

jątek czy samochód. Jest to rzeczywistość druga, 

bliźniacza, którą gra w Polskę jest nieustannie 

podszyta. Nią zaminował Słowacki pole szlachet

nej intencji, jakie nałogowo deklarują jego bo

haterowie. Honor i ojczyzna co i raz więc eksplo

dują za sprawą szalenie cwa_nych kontraktów, na 

ogół zresztą chybionych. „Ni cnota, ni niegodzi

wość, ale mezzo termino - błazeństwo". 
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Polak między Matką Boską i pokątnym handel

kiem, skąd my to znamy. Przerzucanie się nie

ustanne ze skrajności w skrajność. Zakłamanie 

haseł, które ukrywają albo chłopski spryt, albo 

inteligenckie dyplomacje. Nad wszystkim honor, 

potrzeba honoru albo przynajmniej pozorów ho

noru. Razem rozczulający światek, dość bogaty 

w typy, zabawny, ale z tych spektakli, co się 

kończą płaczem. Tę grę w Polskę przegrywają 

wszyscy i żaden wielki, prawdziwy łotr nie zbija 

na niej majątku. Toteż na końcu trudno zachować 

do kogoś z tego towarzystwa urazę. 

Dla swoich przegrywających bohaterów ma Sło

wacki litość. Afekty są tu nie tylko przedmiotem 

kpin. Czasem stosują się do ratowania twarzy, ale 

czasem i ratują człowieka. Są tet i te do końca 

prawdziwe - biorące się z nieczystego sumienia, 

którego właściciel zrezygnował z usprawiedliwia

nia swych grzechów. Dlatego niejedna postać jest 

tu zdolna ukazać nieoczekiwanie swój wymiar 

tragiczny: oblicze błazna umęczonego własnym 

błazeństwem. Słowacki podwójnie przewrotnie 

gra w Polskę. Obala ideały, albo rzuca je na koniec 

jak ostatnią deskę ratunku tonącym komedian

tom. Nie ma powrotu do niewinnotici Osterwy, 

a bezlitosna satyra ma sens tylko raz. „Dyskusja" 

o »Fantazym(( chyba się jut skończyła. Nad czym 

tu jeszcze dyskutować. Ot, pustota, tęsknota, ra

chunki. Prawdziwe uczucia, którym pech jakiś 

lta:te zawsze zamieniać się w komedianctwo. 

Dzisiaj wiemy ju:t za wiele. 



Gra Słowackiego w Polskę jest grą mistrzowską, 

bo jest grą muzyczną. Dzięki niej ten bezlitosny 

koncert nie jest pisany jadem, lecz kompozycją. 

Słowo „dyskusja" pomija właśnie pamięć owej 

delikatnej szelmowskiej gry, która zamienia nę

dzę tego padołu w żywioł najwyższej swobody. 

Małgorzata Dziewulska 

Z okazji »Fantazego« 

Każdy kto rozpatruje utwór dramatyczny z pun

ktu widzenia jego inscenizacji teatralnej, zgodzi 

się, że stanowi on dla tej inscenizacji rodzaj 

partytury. Partytura jednak to nie tylko zapisany 

nutami kawał papieru, to równocześnie całe roz

ległe bogactwo możliwości interpretacyjnych, 

z których muzyk przyjmuje jedne, odrzuca dru

gie, bacząc, aby całości nadać jednolitą formę 

i styl. Również i pod tym względem porówna

nie jest pełne wymowy; inscenizator, realizując 

utwór dramatyczny, walczyć musi z wieloznacz

nością postaci, scen, każdego niemal zwrotu. Naj

trudniejszy obowiązek narzuca mu stała koniecz

ność wyboru, ustalania jednej tylko interpretacji, 

która musi być konsekwentna, a równocześnie 

możliwie wiernie musi odzwierciedlać bogactwo 

i piękno utworu. Wybór ów determinowany jest 

przez smaki upodobania artysty sceny, jego po

glądy filozoficzne i artystyczne, pośrednio zaś 

przez charakter środowiska, z którego wywodzi 

się O.Jl i dla którego tworzy. Inscenizacja to na-



rzucenie określonego schematu na wielokształt

ny, nie uformowany materiał, jaki dla twórcy 

teatralnego stanowi dzieło dramatycz_ne. Intere

sujące jest śledzenie jakie koleje przechodzą owe 

schematy; równolegle do zmian historycznych 

motywy powtarzają się, oddalają od siebie, po

wtórnie zbliżają, na pewien czas giną w ogóle, aby 

wynurzyć się znowu w zmienionym kształcie.( ... ) 

„Dramat jest dziwny; zalet w nim wiele i bardzo 

niepospolitych, 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 cały dramat psuje, 

że cala piękność i doskonałość figur nie może go 

uratować, że jest zupełnie, radykalnie zepsuty 

przez to zboczenie akcji, zarzucenie sytuacji bar

dzo dramatycznych i wdzięcznych, a zastąpienie 

ich innymi, które naprzód nie są ich warte, obo

jętne, czcze, bez zajęcia, ani dramatyczne, ani 

zabawne, a po wtóre z poprzednimi ani w logicz

nym związku, ani w harmonii pod względem 

toku." (S. Tarnowski, 1874). To nie jest schemat, 

lecz raczej stwierdzenie jego braku, świadectwo 

niezrozumienia utworu. Reżyser, który by tak 

„widział" »Fantazego«, na pewno nie potrafiłby 

go wystawić. Równocześnie jednak mamy u Tar

nowskiego trafną analizę postaci, które zdaniem 

krytyka są „wszystkie dobre i, rzecz u Słowackie

go bardzo rzadka, są jednolite, do końca z sobą 

l 
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zgodne, wierne i logicznie w charakterze swoim 

utrzymane". Więcej nawet w momencie, gdy Tar

nowski przechodzi do charakterystyki Fantazego 

i Idalii, wyrywa mu się spod pióra ustęp wprost 

świetny: „Na grobie skończonej, zamkniętej epo

ki, na grobie romantyczności byronizującej i chci

wej wielkich dramatycznych efektów w życiu, 

stoją te dwie postacie jak posągi, z których po

tomność pozna ducha i fizjognomię tej epoki. Nie 

brak tam niczego: poetyczne porywy, coraz nowe 

zachcenia wyobraźni, skłonności i zdolności wma

wiania w siebie i przesadzania uczuć i wrażeń, 

a obok tego wierność temu poetycznemu ideałowi, 

naśladowanie go w życiu, staranie się o rzeczy

wistą piękność życia, wzniosłość uczuć, zdol

ność poświęceń, usposobienie istotnie artystycz

ne, wszystko aż do wykwintności arystokratycz

nych natur i przyzwyczajeń, wszystko w nich jest 

i wszystko tak po mistrzowsku połączo.ne, że 

śmieszność i zdrożność udawania jest widoczną, 

a nie zasłania piękności i szlachetności wrodzonej 

natur: zaś poetyczna i piękna strona tych dusz nie 

zaciera, nie zmniejsza śmieszności i zdrożności 

ich złego nałogu. Figury to na wielką skalę, które 

reprezentują cały jeden psychologiczny genus lu

dzi XIX wieku ... " 

Interesuje w tej analizie uznanie Fantazego i Idalii 

za postacie typowe, reprezentujące pewien typ 

umysłowości, a obok tego wyraźne widzenie obok 

dodatnich, również ujemnych i śmiesznych ich 

stron. Te ujemne właściwości charakterów ro-
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mantycznej pary nie wcieliły się dotychczas 

w żadnym bodaj polskim spektaklu. Modernizm 

bowiem, za którego panowania po raz pierwszy 

ujrzały Słowackiego nasze deski sceniczne, pa

trzył na »Nową Dejanirę« nieco inaczej, bardziej 

romantycznie i „poetycznie". W roku 1906 Lo

rentowicz w recenzji z »Fantazego« pisze już 

tylko, że w „Fantazym Słowackiego jest wiele 

ironii, są drwiny z samego siebie. Pan Śliwicki tę 

stronę charakteru Fantazego pozostawiał nie

kiedy w cieniu, podkreślał zaś jego byronizm 

i romantyzm"; Idalia to „siostra duchowa Fan

tazego; ma z nim wiele cech nie tylko podobnych, 

ale nawet identycznych. Czuje od niego głębiej, 

posiada mniej byronizmu, więcej zdolności do 

poświęcenia, do ofiary. Ale uderza uwagę gięt

kością i barwnością swej inteligencji, podatnej na 

nieustanne przemiany." Ten model »Fantazego« 

ustala się aż do ostatnich czasów. Nie słyszymy już 

o nieprawdopodobieństwach akcji, a co ważniej

sza, negatywne strony charakterów Fantazego 

i Idalii są łagodzone lub wręcz pomijane. Ten 

nowy schemat jak gdyby nie dostrzegał realności 

zdarzeń, które rozgrywają się na scenie; uważa je 

za mało ważne preteksy do romantycznych tyrad, 

peJnych uroku i poezji, gwiazd, diamentów, ru

binów, pereł, mitologicznych porównań, rozto

pionych we mgle, w uśmiechach, w srebrzystości 

księżyca i jakiejś zaświatowej filozofii. Lechoń tak 

charakteryzuje ten utwór: „ W »Fantazym« mamy 

trzy rodzaje ludzi niby trzy wcielenia genezyjskie. 
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Najpierw: Respekt i Rzecznicki - źli i głupi, 

później Idalia i Fantazy - mądrzy, ale tylko 

książkową nauką i kochający tylko fizyczną pięk

ność, i wreszcie Jan, Diana i Major. Major nie jest 

ideałem człowieka, ale zna wyższe piękno i przez 

swoją śmierć uczy go Fantazego i Idalię: oni to 

staną się prawdziwymi ludźmi, kiedy pojmą tę 

jego naukę." 

W tym schemacie dramat Słowackiego staje 

się historią ewolucji Fantazego, który z „góry 

kłamstw", jaką był początkowo - kłamstw nie

groźnych, poetycznych, raczej swoistej mitolo

gii - zmienia się tak, iż w momencie zgo

nu Majora może powiedzieć o sobie: „przez tę 

śmierć tak krwawą i ciemną jestem człowiekiem 

ochrzczon". To jego wyznanie nie budziło na ogół 

wątpliwości, nawet u krytyków; cóż dopiero mó

wić o teatrze, w którym zaufanie aktora do postaci 

nakreślonej w zasadzie pozytywnie jest zrozu

miałe i psychologicznie uzasadnione. Trudno dziś 

zgodzić się z opinią zacnego hrabiego Tarnow

skiego o zasadniczym, według niego, błędzie sztu

ki, jakim ma być porwanie Rzecznickiej; i to 

z innych zgoła powodów niż te, które od czasów 

modernizmu wyczuć można było w insceniza

cjach »Fantazego«. Według owego poetyckiego 

schematu czas tego chwytu polega na romantycz

nej ironii; kaprys autora sprawił, że Fantazy 

przed swym niedoskonałym samobójstwem może. 

wybuchnąć pełnym goryczy śmiechem: 
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- Patrz jakich komików 
Wydaje Polska ... aż do grobu śmieszą! 
O! o! koncercie śmiechu i słowików, 
Graj! ... Otoczona dziwolągów rzeszą 
Straszliwa, w czepcu nowa Dejanira 
Poprzedza orszak - nasz ... dwie nasze trumny 
I krzyczy: „Za mnie ginie syn Zefira 
Z córką Aurory! ... 

Gdyby te słowa traktować serio, tak jak wypowia

da je Fantazy, i w ten sposób, jak ujmowano je 

tradycyjnie na naszych scenach, mielibyśmy 

przed sobą postać jakiegoś Don Kichota roman

tyzmu, głęboko tragiczną w mimowolnie komicz

nej sytuacji. 

Fantazy znudzony wielkoświatowymi pięknościa

mi i kupujący sielską żonę za pół miliona, pod

niecający się erotycznie podłością swego czynu, 

przypomina sobie o honorze na wieść o porwaniu 

kobiety, którą rzucił i z której przed chwilą kpił 

bez litości. 

Ujęty w sposób ironiczny chwyt Słowackiego, 

którego nie mógł pojąć tkwiący jeszcze w oby~ 

czajowości tego środowiska Tarnowski, staje się 

pysznym, drapieżnym skrótem, ukazującym całe 

błazeństwo pseudoromantycznych i pseudowy

twornych form. Niewinna i naprawdę szlachetna 

śmierć Majora, prostodusznego człowieka, który 

dostawszy się w kierat staropolskiej gościnności 

i arystokratycznych dobrych manier zostaje znie

ważony, a potem zmuszony do samobójstwa uka

zuje drugą okrutną stronę tego błazeństwa. Nie 

zmienią się pod jej wpływem Respektowie -
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to oczywiste, ale nie zmieni się również i Fantazy, 

którego deklamacje o „ochrzczeniu człowiekiem" 

taką samą mają wagę, jak wszystkie poprzednie. 

Wychowanie arystokracji na całym świecie było 

jednakie, wskutek czego nie żyła ona na ziemi, lecz 

jakby trochę ponad nią. Hrabina Idalia na pytanie 

Jana: „Kto pani jesteś?'', odpowiada: 

Jestem tu przelotem 
Przelatujący anioł ••. błyskawicę 
Rzuciłam w oczy ci ... i tak znikniona 
Jestem dla oczu twych jak błysk na niebie ... 

Pytanie owo zadał Jan Idalii, gdy oszołomiła go 

ona propozycją ofiarowania jemu, nieznajome

mu, pół miliona - „tyle, ile ci ludzie chcą za 

córkę". Świat Fantazego i Idalii opisany przez 

nich samych wydałby się „zaczarowanym ogro

dem, napełnionym czarodziejskimi zamkami". 

(Tym razem nie cytuję Słowackiego, lecz Prusa, 

gdy w »Lalce<< mówił o wyobrażeniach Izabeli) .. 

Zbankrutowani hrabiostwo Respektowie patrzą 

już na ów świat inaczej. Namawiając córkę do 

bogatego małżeństwa, perorują: 

Jesteś głupia, 

Gadasz, jak gdybyś żyła w jakiej grubie 
Albo w romansach! ... A tu nędza trupa! 
A tu rodziny naszej honor trzeba 
Ratować!. .. 
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Straciwszy mienie stają się ci ludzie realistami. 

Ale tylko u siebie w domu. Na zewnątrz hrabina 

Respektowa stara się ulegać wszystkim kaprysom 

mody, aby dać świadectwo swojej kulturze, aby 

bodaj trochę zbliżyć się do bogatej sąsiadki Idalii, 

którą podziwia, ale w głębi serca uważa, że 

Ten dziki, 
Ogród angielski to kłopot prawdziwy! 
Zawsze czegoś w nim brak: to się altana 
Złamie, to z wzgórza krzyż umyślnie krzywy 
Zwali ... 

Proszę zważyć, jakiej celności nabiera ten tekst 

w ustach właśnie hrabiny Respektowej; ona, głów

na aktorka oweg~ „gladiatorstwa nędzy domowej 

ze światem walczącej'', najlepiej przecież mogła 

ocenić wartość obowiązkowego romantycznego 

szychu. Ta konfrontacja konwenansu i frazeologii 

z gospodarczymi warunkami życia bohaterów 

»Fantazego« najprecyzyjniej obnaża ich świat 

i najprawdziwiej odzwierciedla istniejące w nim 

proporcje. »Fantazy« utwór rozwijający wszyst

kie prawie przepychy stylu Słowackiego, cały 

pełen owej charakterystycznej dla niego mgiełko

wartości i połyskliwości, równocześnie utwór bę

dący subtelną i bardzo dowcipną satyrą na ro

mantyzm, w najgłębszej swej warstwie - w sa

mym schemacie treściowym - okazuje się 

historią targów, jakie zubożali Respektowie prze

prowadzają o rękę milionera Fantazego. Wiedzie

liśmy o tym właściwie zawsze, ale wymykało się to 

naszej owad.ze. ( ... ) 
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»Fantazy« staje się kapitalnym skrótem epoki. 

Ewolucja stosunków ekonomicznych postępowała 

w ten okrutny sposób z najbardziej romantycz

nymi naturami zwłaszcza w Polsce, gdzie wnuki 

samego krezusa-Fantazego spotkały się z panem 

Podfilipskim w Monte Carlo, a prawnuki służyły 

już w Galicji przy kolei. 

Edward Csató 
lncerpretacje, 1979 
(fragmenty; 
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ZTllTRU 

Wiele wymagał od innych, ale najwięcej od siebie. Łamał się 
i skręcał, walił się i padał pod b rzemieniem straszliwych 
cierpień fizycznych, ale nie zszedł przedwcześnie ze sceny, 
kreując F antazego . D la obserwujących Osterwę za kuli
sami było to wstrząsające przeżycie. Człowiek, który 
chwiejnym krokiem podążał na scenę, oddychający z tru
d em i słania~cy się, z eh · podniesienia kurtyny p ru
istaczał się w czarującego nonszalancją i dezynwolturą 
Fantazego. Kurtyna zapadała i do gar deroby podążał cień 
człowieka, aby przy pomocy zastrzyków w międzyakcie 
stosowanych dotrwać do końca spektaklu. Nikt z publicz
ności nie wiedział, nie domyślał s.ię, że tłumiąc okrzyk bólu 
Osterwa bawił się jak różnobarwnymi piłeczkami przecud
nym tekstem Słowackiego. 

(Wicslaw Gorecki, Pamii;apny!, Lluy 7. Teatru 1947/4) 

Gdy patrzymy na zdjęcie Juliusza Osterwy w jego ostatnie j 
roli, zagranej na kilka miesięcy p rzed śmiercią, nie bardzo 
chcemy dowierzać relacji Wiesława Goreckiego o cudownej 
p rzemianie, jakiej podlegał na scenie stary i schorowany 
aktor. Teatralny makijat, gruba warstwa szminki nie 
w stanie ukryć ani zmęczenia na twarzy, ani wyraźnych 
bruzd i zmarszczek. Kostium jakby wisiał na wychudłym 
ciele. 
W tej opowieści o okrucieństwie i magicznej sztuce teatru 
zostały na Osterwę-Fantazego, aktora-męczennika, skie
rowane dwa spojrzenia. J edno z nich - biegnące z widow-

OTIATRII 

kulis zdolne jest również uchwycić sam moment prze
miany. 
P odobnie Słowacki kieruje w Fantazym na postaci dra
m a tu ta.kie podwójne spojrzenie demaskujące ich grę. 
Chcąc opisać psychologiczny fenomen udawania, jego 
wszelkie uwarunkowania oraz konsekwencje, sięga poeta do 
terminologii teatralnej. Mówiąc już przenośnie, można by 
wskazać, które scen y w Fantazym dzieją się „na scenie'', 
a które „za kulisami". Teatr, komik, komedia, aktorka -

wszystkie te słowa są synonimami fałszu i złej wiary. 
Osterwa marząc przez całe życie o Teatrze Wielkiej Prze
miany pragnął właśnie cale to słownictwo, wywołujące tak 
złe skojarzenia, zastąpić innym, nowym. „Dopóki się nas 
będzie nazywało.aktorami( ... ) to my nie ruszymy z miej
sca" - notował Osterwa. Chciał zamienić teatr w miejsce 
święte, wolne od popisu, udania, szukania poklasku. 
Osterwa jako człowiek teatru był ze sprzecznych żywiołów 
złożony. Największy amant polskiej sceny, posiadający 
łatwy dar czarowania publiczności, dążył do zniszczenia 
właśnie tego teatru, który dał mu sławę i miłość widowni. 
Może w Fantazym widział Osterwa drugie, obok Księcia 
Niezłomnego, wcielenie własnego losu. Wiadomo, że zaw
sze bronił tej postaci. Fantazy w jego interpretacji do
stępował w zakończeniu laski prawdziwej przemiany: z ko
medianta w człowieka. „Przez tę śmierć tak krwawą i ciem
ną jestem człowiekiem ochrzczon!" 

ni - nie widzi nic poza kunsztem artysty. D rugie - zza Juliw:z . tcrwa - I' razy 
kulis - dostrzega więcej: oprócz aktorskiej wirtuozerii rdyKria J. Osn:rwa 

A jednak - o ironio! - nawet w tej ostatniej już w jego życiu 
roli triumfował teatr. Publiczność wierzyła w maskę cha
rakteryzacji kryjącą ból człowieka. To, co za kulisami, było 
zakryte przed jej oczyma. talie chorobę i śmiertelne wyczerpanie. S pojn:enie zza T eatr im. J. Slowadriqo, rakow, 1946. 

Dttontjc do uFanmzcgo'', Akt V, rcżyscna • Zelwerowicz 
Taitr im. J. Siow11driego, Kraków, 1917. 

Widoczny na pierwszym planie, wznoszący się ponad poziom podłogi 
scenicznej muszlowaty kształt b udki suflera nie należy do obrazu 
scenicznego. To stałe wyposażenie sceny. W tamtym teatrze - w 1917 
roku - wzrok widzów prześlizgiwał się jeszcze nad nim obojętnie. 
Dekoracje tworzą obraz spłaszczony, pozbawion y głębi. To tylko tło dla 
Fantazego i Idalii. Tło idealne dla dramatu, który postanowili wspólnie 
odegrać. Gotycka kaplica, złamana kolumna są dla nich scenerią 
wymarzoną. Część dekoracji jest trójwymiarowa, część płasko ma
lowana, tworząca tylko złudzenie przestrzeni. Nie widać jednak 
iadnych szwów pomiędzy różnymi elementami scenografii. Na ostat
nim planie ukrywa się kolebkowo sklepiona (gru bo ciosane kamienie to 
też tylko efekt malarski!) brama, która w teatrze krakowskim była już 
wykorzystywana w niejednym przedstawieniu: w Lil/i Wenedzie, we 
wznawianych co roku Dziadach . D la odbioru przedstawienia nie miało 
to jednak iadnego znaczenia. Dobrane z teatralnych magazynów frag
menty dekoracji składają się tu ostatecznie na jednolity stylistycznie 
obraz. O tę jednolitość dbała fabryka, która dostarczała teatrowi 
dekoracje. 

Rama portalowa oraz dekoracy jnie upięta i sfałdowana kurtyna zostały 
namalowane. T o, co w teatrze jest zawsze rzeczywiste i materialne, tu taj 

0 Fantuy11
, rciyscria K. Swinarski, scenoa:rafi L . M.inticz, J. Skarlyrl.ski 

Siary can, Kraków, 1967. 

jest nieprawdziwe. Dlatego rama ta, obecna we wszystkich odsłonach, 
zatrzymuje wzrok widzów. Jest dostatecznie agresywna, aby narzucić 
im sposób patrzenia na to, co dzieje się na scen ie. Scenografia do 
przed s tawienia została stworzona z użyciem różnych technik i ma
teriałów. Obok tworzyw autentycznych są podrabiane. Na tle malo
wanych kolumn i posągów p aceruje żywa kura. Na scenicznej podłodze 
obitej materiałem wala się słoma. W takiej scenerii, pełnej zg r zytów 
stylistycznych, posługującej się różnymi poziomami iluzji i realności 
pojawiają się postaci równie wielowymiarowe i wewnętrznie skłócone. 
O dkrywanie scenicznych szwów, obnaianie teatralnych technik nie 
sloty tu zabawie w teatr. Pęknięcia i łamania konwencji - teatr 
świadomy własnej umowności - służą stworzeniu „formy bardziej 
pojemnej": „Otwiera się oto nagle perspektywa na Polskę, która nie 
tylko w salonach, wśród pamiątek narodowych, lasa na nowin.ki z Euro
py wieść musi swą egzystencję. Obłupiona przez zaborców, wstydliwie 
kryjąca nędz'ę wsi pańszczyźnianej, ze słomianymi strzechami, spo
między których wychylają się rozrzu tne ponad miarę dwory, pijany 
chłop, przebrany w obcy mund ur zesłaniec, przybysz ze słonecznej 
I talii, nędzarz ze wsi, milionowe kombinacje f"mansowe - i wśród tego 
kilka postaci ogarniętych s23leństwami romantycznymi( ... )." 

(Jerzy Koenig, Styl czy coś więcej, WspólczcsnoSć 1968/10) 

.'l.ntoni l'U<lnia.k - F1ntazy, Mirołlawa Dubt:a.W11b - ld•lia, Akt V, rciytcria K . Swinarski, =nogn.lia L Minticz, J. Skar.iyński , Stary Teatr, Kraków, 1967. 

Pierwsza z fotografii razi nas jakimś dotkliwym dy onansem. Przestrzeń nie daje op arcia postaciom znajdującym się na pierwszym planie. Ten gest 
wzniesion ej ręki, poch murne spojrzenie uniesionej głowy znacznie le piej wypadłyby na tle rzymskich ruin. Tutaj są nie na miejscu i drażnią 
kary tura1ną przesadą. Groby zarzucone sianem, parciany worek silą rzeczy ośmieszają pozę Fantazego. Dwie uschnięte, rachityczne wierzby 
również nie wyglądają malowniczo. Na drugiej fotografii Fantazy wygląda tak, jakby odrobinę wypadł z roli. Wzrok już nie błądzi gdzieś 
w p rzestwor zach, ale zezuje w jedną stronę. Usta wykrzywia lec iu tko jakiś niekon trolow a ny grymas, zaś ciało kuli się w odruchu przerażenia. Na 
ostatnim zdjęciu Fantazy w szyder czym a taku furii chwyta za porzucone nieopodal widły i rozrzuca wokół siebie słomę. Tło pozostaje to samo: 
chłodne, rzeaowe, materialnie konkretne, obojętne na falowanie romantycznych dusz. Z tak misternie splecionych momentów pozy, udania oraz 
nagłego wypadnięcia z roll, z elementów powagi i groteski zostały stworzone p rzez Konrada S winarskiego i aktorów portrety osób dramatu. 

Opracował: Grzegorz Niziołek 


