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ZAMIAST PORTRETU 

iedy mia! pięć lat wileński malarz Jan Rustem na

malował go jako amorka ze skrzydełkami i lukiem 

w rączkach o grubych zaciśniętych paluszkach. Uderza 

w tym obrazku pulchność ciała i ufność ogromnych 

ciemnych oczu. Z 1821 roku pochodzi wspomnienie Odyńca: ubrany 
był w czarnym aksamitnym kaftaniku do stanu, przepasany lakie
rowanym paskiem z błyszczącymi, stalowymi klamrami. Szeroko 
odłożony kołnierz od koszuli odsłaniał cienką , białą szyję, na którą 

z tylu spływały długie czarne utrefione włosy ( ... ) 
W latach trzydziestych w Dreźnie kazał sobie zrobić portret („jest 

już prawie skończony w bardzo dobrym guście") , który miał posłać 

matce. Autorem tego obrazu, który dziś znajduje się w Muzeum Lite

ratury w Warszawie jest Tytus Byczkowski. Portret przedstawia męż

czyznę o nienaturalnie wysokim czole i ciemnych włosach, odcina

jących się od czoła jak peruka. Oczy kształtne, zwrócone nieco ku 
górze, nos lekko przekrzywiony w prawo, wargi pełne z odcieniem 
wyniosłości. Siedzi na kanapce w loży. Kołnierzyk ma wykładany 
na ciemny surdut z halsztukiem, na szyi granatowy fular („.) ręce 
bardzo niepoetyczne, grube, mocno w pięść zaciśnięte. Widać czar
ną obwódkę paznokcia lewego kciuka. 

Pod koniec lat 4o'tych czul się i wyglądał 

coraz gorzej. Blady o wielkich czarnych 
oczach (. . .)słabowitej konstytucji i ob

ciążony skłonnością do dolegliwości 
astmatycznych (. . .) trochę się podsta
rzał i piersiowe cierpienie nieco się wy
raźniej w nim uwydatniło, ale była to taż 
sama.figurka niewielka, szr;zupła, niepozor-
na, o ruchach niespokojnych, z ciemnym, jeszcze dość długim wło
sem (szczególną rolę w dziedzinie ducha przypisywał włosom - prze

konany, że dzięki swej budowie - wewnętrzny kanalik powietrzny- są 

one pośrednikiem między ciałem a niebem), z nosem wydatnym, 
okiem raz zamglonym, to znów jasno przejrzystym i błyszczącym 
(. . .) suchoty gardlane rozwinęły się w całej pełni: wychudł, oczy 
zapadły, oddech zaś miał tak utrudzony, że duszność co chwila go 

męczyła przerywając mowę i zajęcia. 

ZAMIAST ŻVCIORYSU 

Juliusz Słowacki (1809 - 1849) - najgoręt<>ze nazwisko polskiego 

romantyzmu, tuż po Mickiewic'ZU ... Wlaśnie, tuż po. Cale życie w cieniu 

wieszcza. Nie było łatwo. Ale Słowacki znalazł na siebie sposób. Urodził 

się w Krzemieńcu 23 sierpnia 1809 roku w poniedziałek o siódmej wie

czorem Oub 4 września, wg innego kalendarza). Po latach żartował na te

mat swojego poczęcia, że ojciec płodząc go miał głowę zaprzątniętą sztu

ką, którą pisał: „biada wielka, że mój ojciec, kiedy mi dal życie, zajęty był 

nadto swoją tragedią Mindowe i tobie, kochana Mamo, musiał nią głowę 

nabić. Bez tego nieszczęśliwego wydarzenia byłbym wcale do rzeczy czło

wiekiem - nie lunatykiem - nie pośmiertna - chodzącym". Spłodzony 

pod znakiem literatury otrzymał w spadku nazwisko znaczące, bowiem 

ojciec Euzebiusz był w Krzemieńcu profesorem wymowy i poezji. 



I znaczące uniwersalnie, poprzez skojarzenie 
ze Słowem, przez Słowo - Logos. 

Osobą, która wy'..varla na niego niewątpliwie wpływ najvviększy była 

matka - Salomea z Januszewskich, po drugim mężu znana jako 

pani Becu. Niewysoka, żywa, czarna, obdarzona błyszczącymi oczy

ma. Nie była specjalnie wykształcona, ale cechowała się dużą ogładą 

i szerokim oczytaniem; egzaltowana, łatwo poddawała się zmiennym 

nastrojom. Marzycielka, daleka od ideału Matki Polki, prowadziła 

raczej życie towarzyskie. Kiedy umarł jej pierwszy mąż miała zaled

vvie 22 lata. Ponownie vvyszła za mąż po czterech latach, za profesora 

Becu i w Wilnie zaczęła prowadzić salon towarzyski, w którym by

wali urzędnicy rosyjskiej administracji, profesorowie uniwersytetu, 

a także młodzi patriotycznie nastawieni poeci, wśród nich także -

największy wkrótce [)'\-Val syna - Adam Mickiewicz. 

W sierpniu przyjechał do Krzemieńca profesor Becu w zamiarze oże
nienia się z moją matką; zdecydowali się na to rodzice już to, żeby 
na przypadek ich śmierci, miała opiekunka już to dla mojej eduka
cji, która w Wilnie mogła daleko lepiej być przedsięwziętą. Trzema 
dniami przed ślubem dowiedziałem się o tym; myśl wyjazdu do Wil
na bardzo mnie ucieszyła; pamiętam ślub mojej matki o godzinie 9 
wieczorem w kościele Licealnym; mala liczba przyjaciół była przy
tomna; widząc moją matkę płaczącą serdecznie, także płakałem. 

Przy końcu sierpnia wyjechaliśmy do Wilna. Miałem wtenczas lat 8. 

Wilna nie pamiętałem zupełnie. Panny Becu, Olesię i Hersylkę, a te
raz siostry moje zastałem w Dąbrowni, ledwo mogły dostrzec ma
łego swego przyjaciela, tak byłem mały i szczupły. Obraziłem zaraz 
jedną z nich zgryźliwąjakąś uwagą; przy wieczerzy opowiadałem 

z zapałem jakąś komedię tak, że aż wstałem od stolu łącząc do opo
wiadania dziwaczne gesty. Przybywszy do Wilna zaraz pobiegłem 

do mego małego ogródka. Potem z matką odwiedziłem grób mego 
ojca na Rossie; klęcząc na kamieniu, zmówiłem pacierz i płakałem, 
bo o lzy u mnie nie było trudno. Grób mego ojcajestjednym znaj
piękniejszych na Rossy cmentarzu. W skale, ułożonej sztucznie z ka
mieni, wprawiona tablica ukośna, marmurowa, na niej skromny 
napis(. .. ) 

Wśród wielu przyjaciół, których miał przez cale swoje życie, do 

pierwszych i niewątpliwie także bardzo znaczących należeli Ludwik 

Spitznagel i Ludwika Śniadecka. Z pierwszym, mimo iż wiele od 

niego starszym, łączył go pewien rodzaj uczuciowości, skłonności 

do marzycielstwa i wcześnie rozbudzonych zainteresowaniach in

telektualnych. Ludwika Śniadecka zaś była niezwykłą dziewczyną 
obdarzoną wyobraźnią, amatorką teatru pisującą krótkie utwory po 

francusku i polsku. 

Dorastając w otoczeniu inteligencji i ludzi kultury Słowacki nie mógł 

być innym człowiekiem niż ten, którym się stał. Zresztą, aktywne 

kulturalne środowisko, a także pamięć ojca, także literata, wpłynę

ły na jego zainteresowania poetyckie bardzo wcześnie. Można nimi 

tłumaczyć charakter jego najwcześniejszej twórczości, wtedy jeszcze 

nie opublikowanej, na którą składały się tłumaczenia z Lamartine'a 

i Moor'e, wiersze i kilka sonetów. Wszystkie te pierwsze poetyckie 

próby łączyła stylizacja sentymentalna, filozofia smutku, melancho

lijne odczuwanie natury. Z Beniowskiego wiemy, że wczesne wiersze 

syna pani Becu pokazywała Mickiewiczowi, który wyrażał się o nich 

z uznaniem. 



Wśród lektur jego młodości były Baśnie Tysiąca ijednej nocy, Iliada , 
Szekspir, wiersze księdza Baki. 

(. . .) liczba książek zamkniętych w szafie mojej matki wyczerpała 
się. Brałem się do najnudniejszych - a lubiłem mole książeczki -
pochlebiało mi to, gdy colą przez dzień moglem przeczytać. Mak
symy la Rochefoncold (sic) winne są małemu swojemu formatowi, 
iż je kilka razy przeczytałem. Dowiadywałem się ciągle, czy nie
ma jeszcze innego takiego dziela , jak lliada . Matka moja obiecała 
mi dać Eneidę Wergiliusza. Z jakąż niecierpliwością czekałem tej 
książki; dostałem ją na koniec, lecz mamże wyznać? Znudziła mnie 

okropnie i dotąd jeszcze usypiające ma dla mnie skutki, gdy Iliada 
Homera dotąd mnie zachwycajuż niejako [obraz] wojen, ale jako 
wzór poezji i uniesień ludzkości(. . .) 

Od dziecka przebywał nie tylko w otoczeniu literatów, ale i malarzy, 

chodzi! do teatru, grywał na pianinie (choć wiele lat później przy

znawał się, że Chopina nie lubił, pozwalał sobie w listach na bardzo 

złośliwe uwagi pod jego adresem, co nie przeszkadzało mu jednak 

sugerować tlumaczowi A11hellego na francuski, że w kwestii publika

cji „najlepsza byłaby droga przez Chopina - do pani Sand - przez pa

nią Sand do „Revue des Demc Mondes" - wydrukowany tam, mógłby 

potem odbity być osobno. Pani Sand zaś może by sobie to dziełko 

upodobała"), obserwował rzeczywistość z niezwykłą jak na tamte 

czasy wnikliwością. Matka nauczyła go pacierza, który na całe życie 

zapamiętał. Była to prośba „o zdrowie, rozum, bojaźń boską, miłość 

ludzką i o wszystkie rzeczy, które z chwalą Bożą są". 

Drobnej postury i chorov.ri.tej natury, już w młodości zapadł na gruź

licę, po powrocie z Odessy pisał w i827 roku : morskie kąpiele bardzo 
dobry wpływ miały na moje zdrowie i przez lato nie czułem żadnego 
bólu w piersiach, terazjednak,po odetchnięciu klimatem wileńskim 
znów czasami ten ból powraca. Rozmyśla wówczas nad wyjazdem 

do ciepłych krajów, do Włoch - z marzeniem tym konkuruje jednak 

inne, o kupnie wioski koniecznie kolo Krzemieńca, ze względu na 
tamtejszą bibliotekę i dl°:_ łatwości dostawania nowych dziel. 

Analiza grafologiczna listu do stryja, pisanego w wieku lat dziesię

ciu, prowadzi do konkretnych wniosków: pismo bardzo jednolite, 

wyraźne, staranne wskazuje na dziecko nadzwyczaj rozwinięte jak 

na swój wiek, rozumujące w sposób dojrzały, o wyjątkowo otwartym 

umyśle. Infantylne luki, zwężenia, skręty, skłonność do wygięć wi

doczna w kilku linijkach są pozostałościami dziecinnymi. Laski liter 

przedłużone i ześlizgujące się w lewo wskazują na silne przywiązanie 

do matki. Rozmieszczenie w tym środowisku graficznym wskazuje 

na znaczną introwersję, wyizolowanie. Podpis umieszczony z prawej 

strony, jego końcowy zakrętas budzą zdziwienie ... 
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Z 
tego wrażliwego, „poetycznego" dziecka szybko jednak 

wyrósł na świadomego siebie i swoich talentów hvór

cę, który stawiał sobie konkretne cele. Oto jest młody, 

zdolny, bardzo ambitny i marzy o tym, o czym dziś ma

rzą jego rówieśnicy: o sławie, popularności. 

Idzie więc do wileńskiego kościoła i tam zawiera solenny pakt: 

nie będę przed grobem 111oirn niczego żądał, 

a za to za grobe1n o wszystko się up01nnę 
oraz: 

O Boże! Daj n1i sławę po śmierci, a za to niech 
będę najnieszczęśliwszy1n, pogardzonynz i nie 

poznany1n w nwzm zyczu 

Można powiedzieć, że się udało„.? 

Wkrótce jedynak wyrósł na młodzie!'1ca: 

W duszy kipiało mu wciąż jak w wulkanie, 

Nagle zapragnął laurowego wieńca; 

Więc w gorączkowym porywów tych stanie, 

Z myślą anielską często potępieńca, 

Wzlatał w zenity lub spadał w otchłanie, 

Że się w nastroju tym zdawał szalonym 

Aniołem albo Szatanem wcielonym 

(Karol Adam Kruzer, Ju!ius~ Słowacki, IX) 

W Jatach 30' Słowacki zaczął już bardzo świadomie traktować lite

raturę, i co - dało się zauważyć - doświadczać poetyckiego świata 

poprzez twórczość Mickiewicza... Później jego hvórczość szybko się 

rozwinęła i ukierunkowała tak, że dziś można o nim mówić zarówno 

jako o poecie, dramatopisarzu, epistolografie, ale i twórcy filozofii 

genezyjski ej, 

Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku wyjechał do Warszawy, by 

podjąć pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, iście niepo

etyckiej instytucji„. Wkrótce zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym 

Rządu Narodowego wyjechał na misję do Londynu, by ostatecznie 

osiąść w Paryżu. Ale - nie był typem domatora, podróżował po Szwaj

carii, Włoszech, Grecji, Egipcie, Palestynie. Wszelkie te podróże miały 

niebagatelny wpływ na jego twórczość literacką. Nigdy nie wstąpił do 

wojska: „godności nie mam - przed męką uciekłem", pisał później. 

Na dłużej osiadł na emigracji w Pary'm. („.) obiady tu jadał za dwa 

franki, bardzo je sobie chwalił, składały się z zupy, trzech lub czterech 

potraw i deseru oraz pól butelki wina (wino zwyczajne szkaradne). 

Chodził do ogrodu Tuilleries czytać gazety (w cenie 1 sous za jedną -

za tak malq liczbę można się dowiedzieć, co się dzieje na świecie - nic 

szczęśliwego). Tak opisywał swój porządek dnia: z rana wstaję, o go

dzinie 10 piję herbatę w domu, potem piszę, potem żdę czytać gazety. 
O czwartej idę na obiad, gdzie sżę schodzi wielu Polaków (. . .) 



Zajął się twórczością literacką, publikacją dwu pierwszych tomików 
Poezyj i oczekiwaniem na ową zaklinaną sławę literacką. Tymcza
sem wydane tomiki nie sprawiły wrażenia na publiczności ważną 
i okropną tragedią rzeczywistą zajętej, jak sam to później określił. 
Ponadto, rychłe pojawienie się Mickiewicza w Paryżu, ukazanie się 
Dziadów części III i Ksiąg narodu i pielgrzymstwa stanowiły ze 
wszech miar niekorzystny kontekst dla Słowackiego. Nie tylko dlate
go, że ujawniały literackość i wtórność jego utworów, także ze wzglę
du, iż poetycki wzorzec mickiewiczowski narzucił się odbiorcom 
jako obowiązujący ambitną narodową poezję. Również kult osoby 
Mickiewicza - wieszcza nie stwarzał wolnej przestrzeni duchowej 
dla twórcy, który nie miał ochoty rezygnować ani ze swojej osobowo
ści, ani z odrębnej drogi, ani z walki o sławę wielkiego poety. Trafny 
instynkt podszepnął Słowackiemu decyzję opuszczenia Paryża jako 
mickiewiczowskiego dominium poetyckiego. Okolicznością uzasad
niającą była obraza czci matki Słowackiego, noszącej nazwisko czło
wieka, który pod postacią Doktora przedstawiony został w II części 
Dziadów jako nikczemnik i sługus Nowosilcowa. Dwa lata spędzone 
w Genewie (1833 - 1835), a potem podróż na Wschód uczyniły ze 
Słowackiego twórcę dojrzałego, oryginalnego, uwikłanego w polemi
kę z Mickiewiczem na idee i arcydzieła, nie w koteryjne rozgrywki 
i utarczki z „partią litewską" czcicieli wieszcza. 
Pobyt w Anglii i bezpośredni kontakt z angielską tradycją teatral
ną, a zvvlaszcza z tradycją grania Szekspira utwierdził Słowackiego 
w podjętej już w Warszawie decyzji o zmianie profilu twórczości. Do
tychczasowy poeta liryczny, autor wierszy sentymentalnych i patrio

tycznych zwraca się oto w stronę dramatopisarstwa. 

G zytając dziś dzicla Słowackiego, warto mieć świadomość, 
że styl życia romantycznych poetów niewiele różnił się od 
dzisiejszych „zajęć" współczesnych artystów. Pokusa (sła
wa) była i jest zawsze ta sama, a środki do jej osiągnięcia 

nie zmieniają się z biegiem epok poddając twórców wciąż tym samym 
skrajnym emocjom. Oto do interesujących, a rzadko wygłaszanych 
wniosków na temat Słowackiego prowadzi odpowiednia analiza jego 
poematu Lambro (1833), w którym pojawiają się, uwaga: wątek wspól
nego zażywania opium w łaźni, palenia haszyszu, kliniczny opis fizjo
logicznych skutków zażycia dużej dozy narkotyku, tj. ożywienie grani
czące z objawami obłąkania, zamglenie oczu, gorączka, przechodzenie 
od stanu euforii do przygnębienia, drżenie rąk, itp. Analizowany pod 
kątem obecności motywów narkotycznych poemat Lambro stanowi 
dowód doglębnej znajomości tematu, zarówno od strony objawów ze
wnętrznych, fizjologicznych, jak i skutków wewnętrznych (halucyna
cji). To naturalnie za mało, aby na tej podstawie twierdzić, że Słowacki 
sam zażywał opium, ale dość, by fakt eksperymentowania z narkoty
kami można było uznać za mający miejsce w życiu tego twórcy. 



KOBIETY 

Mimo, wielokrotnie podkreślanej w przypadku tego autora, in

trowertycznej natury, Słowacki miewał wielu przyjaciół, a w jego 

otoczeniu pojawiały się tak.że osobliwe kobiety. W odróżnieniu 

jednak od vviększości poetów i artystów romantycznych, nie vvia

domo, czy w ogóle choć raz w życiu zdarzyło się mu mieć stosunek 
seksualny. Wśród jego wypovviedzi nie ma ten temat konkretów 

i to bynajmniej nie ze względu na purtytańskość epoki. Lubił „ba

wić się" płcią piękną: a teraz wstydzę się powiedzieć, co robię - oto 
jak szatan obląkiwam mlodą, szesnastoletnią panienkę, która już 
od dwóch dni ma gorączkę z maligną. Otóż to jeszcze dyjamnet do 
moich wspomnień, braknie tylko, żeby zwariowała (. . .) ta co teraz 

w moje szpony popadła, urodzona w Bordeaux, ma huarz Hisz
panki i krew hiszpańską i imię amerykańskie. 

Jedna z literatek przebywających w Szwajcarii tak wspomina: Wszy
scy w domu kochali Juliusza, wszyscy odgadywali w nim coś 
wyższego. Kochała go szczególnie maleńka Matylda, pięcioletnia 

siostrzenica i wychowanka Eglantyny. Poeta zabieralją często do 
pokoiku swojego i paląc fajkę rozpowiadaljeJfantastyczne powieści. 

Obiecywał dziewczynce, że jak urośnie, ożeni się z nią i zawiezie ją 
do Polski, a kraj to prawdziwych cudów, piękniejszy od Szwajcarii 
i wszystkich krajów świata. Pojedziemy tam - mówił - prześliczną 

karetą, okna w niej cale z różowych karmelków. Pola nasze i ląki 

posypane cukrem zamiast śniegu; po Wiśle pływają statki ukute ze 
szczerego zlata oświecone plamieniami palącego się ponczu. A za

tem myśl o prawdziwym małżeństwie była w ten, czy inny sposób 

stale obecna w życiu Słowackiego. Z jednej strony owa Eglantyna 

sprawiała wrażenie, że oczekuje z jego strony takiego kroku, z drugiej 
matka dopytywała się w listach, kiedy się syn ożeni. Eglantynę nie

co zwodził, matce odpowiedział (w i833) zdecydowanie i brutalnie: 

nie chciałbym niszczyć twoich marzeń ... , a jednak zdaje mi się, że 

ja wiecznie na samotność skazany jestem, bo mojej żonie ciężarem 
być nie myślę. W innym liście do matki pojawia się wzmianka: ba
wię się z wnuczką pani Pattey. Jest to dziewczynka 4-letnia, dosyć 

dowcipna i bardzo mnie kochająca. W dobrej jesteśmy harmonii, 
ona woli się ze mną bawić niż z siostrą Rozalij"ą. Siostra Rozalij"a 
jest to stara mniszka, która ją czytać uczy (. . .) wnuczki pani Pat
tey bawiące się na dziedzińcu krzyczą na mnie Lulli mechant. Lulli 
jest to moje imię dawane mi przez dzieci. Najstarsza córeczka, 6 
lat mająca jest moją żoną; w wieczór kladąc się spać biegnie do 

drzwi pokoju mojego i krzyczy: bon soir, Lulli, a czasem przynosi 

mi bukiet _fijalków. Spodziewam się, że mama blogoslawisz temu 
związkowi. Staram się różnymi talentami umeblować glowę mojej 

żony - i uczę ją rysować[. . .] co do kobiecych robót, donoszę wam, 
że mi żona moja obrąbila całą chustkę do nosa. 



Dziś tego rodzaju zwierzenia artysty podniosłyby zapevme pelne 

oburzenia oskarżenia o pedofilię, ale wówczas takie były wzorce za
chowań i zwyczaje, nie wyklucza to jednak, że Slowacki podobnie jak 

autorzy Alicji w kra inie czarów czy Piotrusia Pana , darzył dzieci 
uczuciem szczególnym. Może trzeba tę latwość nawiązywania kon

taktów z malymi istotami interpretować jako poczucie wspólnoty 

z dziećmi u kogoś, kto do końca umial zachować w sobie dziecko, 

którym kiedyś by!, i dzięki temu w swej niecodziennej wrażliwości 
i wyobraźni powołał do życia tak wiele niezwykłych dziel. W każdym 

razie jest to jeden z istotnych czynników jego osobowości . 

MĘŻC2YŹNI 

Spekuluje się także na temat „przyjaźni" Słowackiego z Zygmuntem 

Krasi6skim zawartej w Rzymie; silna ta zażyłość o niecodziennym, 
lub po prostu przemilczanym jak na tamte czasy charakterze, pozwa

la przypuszczać, że Słowacki, choć lubił „obłąkiwać" kobiety, kochał 

się raczej w mężczyznach, albo przynajmniej w jednym z nich. Wie

lokrotnie nocami zwiedzali miasto pogrążeni w rozmowach. Znajo

mość ta miała v.riele wymiarów i skutków także artystycznych. Obaj 

orientowali się w swojej wzajemnej twórczości i byli pod jej wraże

niem, wywierając na siebie wzajemny wpływ; nawet kiedy doszło 
między nimi do zdecydowanej różnicy poglądów, polemika przy

brała wspaniały kształt poetycki - dialogu psalmów. Krasiński od 

pierwszej chwili był pod wrażeniem twórczości Słowackiego, ten zaś 
wysoko cenił jego kunszt poetycki. 

Rozstając żegnali się czule: tego samego wieczora, kiedym raz 
ostatni patrzył na drogę Bolońską i żegnał Ciebie! W tej wieżyczce 
ciemno bylo, możeś nie spostrzegł, żem płakał! Po tych spotkaniach 

i Izach pozostał wiersz Do Zygmunta : 

Żegnaj, o żegnaj, archaniele wiary! 

Coś przyszedł robić z moim sercem czary, 

Coś w łzy zamienił jego krew czerwoną, 
Wyrwał je z piersi, wziął we własne łono, 

Ogrzał, oświetlił , by nie poszło w trumnę, 

Ani spokojne mniej, ani mniej dumne. 

Porównując w kategoriach walki stosunek Słowackiego do Mickie

wicza i do Krasińskiego - jak potwierdziła późniejsza historia lite
ratury, dwóch najpoważniejszych konkurentów do panowania na 

polskim Parnasie romantycznym - można powiedzieć tak: wobec 

Mickiewicza stosował strategię zaczepno - odporną. Dopuszczał 

przeciwnika blisko siebie, usypiał jego czujność komplementami, po 

czym odskakiwał i zbierał siły do ciosu. Walczył dziełami. Mickiewicz 

jednak stosował wobec niego strategię uników, pogardliwie ignoro

wał przeciwnika i zachowywał się tak, jakby by był na romantycznym 
ringu sam. 

Wobec Krasińskiego Słowacki przyjął strategię zwyciężania miłością. 

Poddał się jego urokowi na płaszczyźnie czysto ludzkiej, nawiązał 
przyjaź6 , która od początku miała aspekt namiętności, a zarazem 
czarował swoją poezją. 
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ie wolny od nowoczesnych trendów poddał się także 
na chwilę wpływowi Towiańskiego. Uświadamiając 
sobie kryzys programowy i życiowy , dokumentowany 

twórczością, próbuje się z niego wydobyć i wówczas 
to ma w jego życiu miejsce czas „narodzin z ducha", mistycznych 
objawień, urzeczenia pokorą „rycerzy niezłomnych '', zdobywają

cych duchowe przywództwo cierpieniem, ofiarą i twardą służbą 
społeczną. Katalizatorem tych przemian był Andrzej Towiaóski 
i jego Koło Sprawy Bożej , które pozyskało pisarza dla swojej idei. 
Ale jedynie dla idei, bo choć towianizm stał się dla Słowackiego 
płaszczyzną porozumienia z Mickiewiczem, to z samym Kołem 
szybko popadł w konflikt , i wycofał się po półtora roku, wśród przy
czyn rozstania wskazując rosnące tendencje prorosyjskie Tov.riań
skiego, osobisty - jednak - konflikt z Mickiewiczem oraz sekciarskie 
wynaturzenia. Zbyt sobie cenił niezależność i zbyt był krytyczny 
oraz ironiczny, aby nie zauważyć ograniczeó i śmiesznostek sekty, 
jak i jej groźnych ambicji niewolenia ludzi. Wkrótce stał się jednym 
z najgłębszych k1ytyków towianizmu. Ale nigdy w pełni nie kwe
stionował nauki Towiańskiego, a początkowo przeżył fascynację 
ideą i człowiekiem ją głoszącym. Najpewniej dlatego, że znalazł tu 

własne intuicje i przemyślenia. Dotyczyły one z pewnością etyki, 
moralnej odpowiedzialności, czynnego stosunku do życia i sposobu 
bycia człowiekiem. 



CHORUJE I CIERPI 

( ... ) 
do mego melancholicznego usposobienia przyłączy/a się okropna 
febra, która co dwa tygodnie nowym nawrotem i coraz mocniej
sza wraca/a. Ta wyniszczy/a wszystkie moje siły, okropne gorączki 
paliły mnie po każdym paroksyzmie, a wtenczas leżąc twarzą na 
sofie marzy/em o różnych poematach - i te marzenia były trudzące. 

z rozpaczą chciałem je rozpędzić i wracały zawsze, a krew bijąca 
w skronie coraz okropniejsze przynosi/a mi obrazy. Tak przebyłem 
cale lato, siedziałem samotny, trawiony piekielną gorączką i cza
sem myślą wracałem do Litwy, czasem bawi/em się opowiadaniem 
oryginalnego mego starego służącego (.„) łatwo pojąć jak takie 
nudne życie wróci/o mnie do kraju imaginacji - siły wyobraźni 
wzięły przewagę nad wyniszczonymi fizycznymi silami. W imagi
nacji zacząłem słyszeć glosy, którym się oprzeć nie mogłem i raz 
zacząwszy pisać, utworzy/em wszystkie prawie zawarte w dwóch 
tomach moich poezje, w przeciągu półtora roku. Zajmował mnie 
świat poetyczny, ale nie tak silnie, aby zasiani/ zupełnie nudną 

i smutną rzeczywistość„ . 

ODCHODZI 

3 kwietnia i849 roku o czwartej po południu umiera. Pogrzeb ma 

skromny. Na dębowej solidnej trumnie umieszczono miedzianą ta

bliczkę o wymiarach 6 na 10 cm. Wśród przewidzianych taryfą pięt

nastu liter napisu zmieścił się śmiało tekst francuski, z imieniem Ju

les, ale i polski z imieniem Juliusz też by się zmieścił. Nad grobem 

nikt nie przemawiał. Norwid doliczył się dwóch kobiet, z których 

jedna płakała. Mickiewicz na pogrzebie się nie zjawił, choć w jego 

„Tribune des Peuples" ukazał się szczególo-wy nekrolog. 

W roku i927 rozpoczęto działania związane z przeniesieniem zwłok 

Juliusza Słowackiego na Wawel. W ziemi znaleziono czaszkę tak fili

granową,jakby należała do dziecka, i garść kości tak wątłych i cienkich, 

że można by je uznać za ko.biece, oraz długą białą skarpetę z wełny. Jak 

stwierdził konsul, wszystko co pozostało po wielkim poecie, dałoby się 

zawinąć w jedną serwetkę. Wszystko„. oprócz jego dziel. 

Wszystko 

„ 
op ro cz 
• Jego 
dzieł. 



Dariusz Siastacz 

Rolą Fantazego 
Dariusz Siastacz 
świętuje 2S-lecie pracy 
artystycznej 

a 
bsolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycz

nym w Gdyni , gdzie wypatrzył go Jerzy Gruza i zaangażował do 

musicalu „ Nędznicy· · . Studiował też na Wydziale Aktorskim 

PWSFiT w Łodzi. Występował w teatrach: Ziemi Pomorskiej 

w Grudziądzu (1981-82), Muzycznym im . Danuty Baduszkowej w Gdyni (1982-94), 

im. Wiliama Horzycy w Toruniu (1993-95), Atelier w Sopocie (1994, 1995), Pol

skim w Bielsko-Białej (1999). Od roku 1996 jest związany z Teatrem Miejskim im. 

Witolda Gombrowicza w Gdyni. W 1991 roku otrzymał Grand Prix na przeglądzie 

piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a cztery lata później - na Festiwalu Teatrów 

jednego Aktora w Toruniu. Ma na koncie kilka ról filmowych: m.in. w „Wiedźmi

nie " (wystąpił jako bard Drogodar) i kręconym w Sopocie serialu „ Pełną parą " . Dał 

się też poznać równieź jako reżyser, tworząc spektakle: „ Dziesięć obrazów natu

ralnej wielkości ", „ Męski punkt widzenia " i „Ba/lody ofiar " z piosenkami Nicka 

Cave'a. Obem ie pracuje nad realizacją filmu fabularnego„Szarnlw ", któryreżyseruje 

i w którym zagra jedną z ról, wg scenariusza Adama Łukaszewicza, ze scenogra

fią Janusza Tartyłły. W obsadzie przede wszystkim gdyńscy aktorzy. 



W Teatrze Mie jskim w Gdyni s warzy ł m.1n ro le: 

Nieobecny - „Proces' F. Kafka . reż . W Śmigasiewicz. 2009 

Woyzeck - „ oyzeck " G. Buchner, reż K. Deszcz. 2009 

Slift - „Święto Joanna szlach tuzów· B. Brecht. reż. ). Tumidajski . 2008 

Ojci ec Ce cyli i - „Casanova" G. G. Casanova , reż . J. Bunsc h. 2007 

Eugen - „Kompozycja słońcu " I. Vil lqi st . re ż. I. Vi llqist, 2007 

Dymitr - „Bracia t< " F. Dostojews ki. re ż. A. Bubi eń , 2005 

Zorba - „Zorba" j. l<ander. r eż . J. Szurmiej. 2006 

G łup sk i - „ Piękna i Bestia " F Hrubin . reż . P Nosalek. 2006 

Inspektor - „Piaf" P. Gems reż . J Szurm iej . 2005 

Gospodarz, Woźnica , Dozorca Lwów. Żoł n i e r z. Galerni k I - „Don t<ichote" 

M. de Ce rvantes. reż . J Bunsch, 2005 

Gruby - „t<ortoteko " T Różewicz . re ż. P Łaz a rk i e wicz. 2005 

Ku lfon - „707 dalmo ty1iczyków" D. Smi h. re ż . J. Bielunas. 2005 

Kont rabasista - . Kontrabasista " P Suskind. re ż . J. Bun se i, 2004 

Lekarz - „ Wi1yta st0tszej pani " F Durrenmatt . reż. J Bunsch, 2004 

Sęd zia - „Zbrodnia z premedytaqq". W Gombrowicz, reż P. Passini , 2004, 

Ba silio - „ Życie jes t snem". P Calderon de la Barca. r eż . J Wern10. 2003 . 

Sz atan - „fa. Orfeusz" ). Słowack i, re ż A. Bartnikowski, 2003, 

Widmo Pana - „Dziady ". A. M1ck1ewicz. re ż . G. Gietzky, 2003 . 

Di a be ł - .. ie-Boska komedia " Z Krasi ri ski . reż . L i śniewski . 2003 . 

Peter V - .Ontologiczny dowód na moje istnienie ' , J C. Oates, re ż . A Olst n, 2003 . 

Ben - „Smierc kom1wajożero ", A Mil ler. re ż . A. Ferency, 2002. 

Sp ry. Tatuś - „Niespod1iewany l<0niec lata", ). Przybora. J iasowski. 

re ż. W Śmigasiewicz . 2002, 

Eskalus - .Romeo i Julia W Shakespeare , re ż.) Wernio. 2002, 

Giuseppe Givola - „Kariero Artura Ui ", B. Brecht . rez. W Adamczyk . 2001. 

Apoli na ry Plejtus „O, Beri Beri . ". 5. I Witkiewic z. reż . W Kornasa. 2001, 

Nemrod - „Anioł zs ąpil do Babilonu ". F Ourrenma t. reż. J Wernio. 2000, 

Mi strz Fior - „Operetka . W Gombrowicz. reż W Śmigasiewic z . 2000, 

Stefa no - „Burzo ". Shakespeare. reż. J. Wernio. 1999. 

Te re zj asz - „Antygona". Sofok les. reż . M. l<ocur. 1999, 

Radost - „ śluby panieńskie" A. Fredro. re ż. D l<olak, 1999. 

Szambelan - „Iwona. księżn iczka Burgunda ". w Gombrowicz 

reż. W Śm igasiewicz 1998 . 

„ Dziesięć obrazów na turalnej. .. ". wernisa ż piosenek. reż. o Siastacz. 1998. 

Doktor Rieux - „ Dżuma ". A. Camu s, re ż. j Wern io. 1998, 

. Zbiór bzdur" W Dymny, re ż. M. Pa cu ła. 1997. 

Tkacz Podszewka - „Sen nocy letniej" , W Sh akespeare. reż.). Wernio, 1997. 

Fon Ko stryn - „Bollodyna ". ) • S łowa cki, reż. R Czec howski, 1997, 

„Boi u Salomona". K. I. Gałc zyńsk i , re ż. A Pieczyń ski, 1997, 

Padron Toni - „Awantura w Chioggi", C Goldoni , re ż. W Śmi gasiewicz . 1996. 

Grał min. w filma ch I serial ac h: 

„0-1-0", „W step ie szerokim". „Mrok", „Krym inalni". „Czwarta wład z a", 

„Wiedźm i n", „Piotrek zg ubił dziadka oko". ,,40-la tek 20 lat póż niej·', „Sukces", 

„ lokato rzy", „Wróż by kumaka" ... Pełną parą" „Facec i do wzi ęcia " 



Ważniejsze nagrody: 

- Nagroda Prezydenta Gdyni, 1994 

Toruń · XXX OFTJA - Grand Prix za monodram „Chodnik", 1995 

Nagroda prezydenta Gdyni za udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu z monodramem „Chodnik", 1997 

- Gdynia - najlepszy aktor Sceny Letniej Teatru Miejskiego w sezonie 

2002/2003 - plebiscyt publiczności, 2003 

- Gdynia - nagroda prezydenta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

za rolę w monodramie „Kontrabasista" w Teatrze Miejskim im. Gombrowicza 

w Gdyni, 2005 

- Gdynia - zwycięzca w konkursie na najpopularniejszego aktora orłowskiej 

Sceny Letniej, 2006 

Gdynia - Nagroda Prezydenta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 2009 

Po premierze „Kontrabasisty" Grażyna Antoniewicz pisała: 

- „Siastacz na przemian jest wzruszający i śmieszny. Od pierwszych scen panuje 

nad publicznością. Przez dwie godziny nie można oderwać od niego oczu. Cały 

monolog wygłasza pomiędzy przycisi<iem „play" sprzętu hi-fi a l<ontrobosem, 

prezentując muzyczne fragmenty. Siastacz za solówi<ę na i<ontrobasie dostał go

rące brawa. Po przedstawieniu publiczność nie chciała puścić go ze sceny. „t<on

trobasista" to świetna teatralna robota, a Dariusz Siastacz udowodni/, że jest 

al<torem z charyzmą" Dziennik Bałtycki, Wieczór Wybrzeża, 2004. 

Po premierze „Mewy" Barbara Świąder pisała: 

- „Pierwsze sl<rzypce grają w spel<tai<lu zblazowani mężczyźni. Świetnie wypad/ 

zwłaszcza Dariusz Siastacz jal<o Dom - dol<tor, i<tóry nie chce leczyć, a no wszyst

!<0 zaleca walerianę. Resztl<i świetności dawnego playboya, nuda, zmęczenie ży

ciem i użyciem - wszystl<o to trafi/o dosl<onale w emploi gdyńsl<iego ai<toro" 

Gazeta Morska, 2001. 

Wypowiedzi widzów: 

- Al<tor Dariusz Siastacz rozwali/ mnie rolą bezwzględnego, brutalnego sutenera 

w „Ontologicznym dowodzie na moje istnienie" obejrzanym w Teatrze Miejsl<im 

w Gdyni. Mistrzostwa świata, wyrachowany, zimny Bill, macho ale w złym wyda

niu. Ociepli/ natomiast swój wizerunel< w „t<ontrobasiście''. w l<tóry z tal<im senty

mentem i pasją opowiadał o swoim instrumencie. Człowiei<-al<tor-l<amelean. ja/w 

szl<oda, że nie można go zobaczyć w i< inie palsl<im, bo sprawdził by się facet fanta

stycznie, z powodzeniem zastąpi/by nawet Lindę. wypowiedź: Krzysztof R„ 2008 

Zapamięta/am jego rolę w "Mewie" na orłowsl<iej plaży. Poi<azał się jol<o pan doi<

torel<, podstarzały podrywacz, l<tóremu nie za bardzo chciało się procować i l<ozal 

zażywać wszystl<im walerianę. Był naprawdę wiarygodny, według mnie w poprzed

nim życiu procował jol<o lel<arz i podrywał pielęgniari<i :-).Ania P„ 2008 



MÓJ KOLEGA „SIASTI" 

Jest zakamarek za kulisami, w korytarzu, tam gdzie palarnia - stoi z pa
pierosem, milczący, uprzejmy, czasem już w kostiumie, gotowy za chwilę 
do pm cy na scenie. Jeśli ma grać na foyer, czy na sali prób, siedzi w kącie 
na pozór wylączony i milczący. Nagle przerywa tę swoją ciszę i opowiada 
dowcip czy anegdotę, ku uciesze kolegów, spokojnym, zrównoważonym 
głosem. Ta opowiastka jest Jego - i ma zawsze zaskakującą pointę. On 
uśmiecha się szeroko, chichocze i zdaje się, że obserwuje otoczenie wielkimi 
oczami, nagle bystro, przenikliwie, na ile został zrozumiany. 

Studio Baduszkowej ukończy / z wyróżnieniem. Obdarzony głębokim, pięk
nym głosem zagml wiele wspaniałych ról w Teatrze Muzycznym . Były to 
partie o ogromnej rozpiętości skali, od basów do wysokich barytonów. 
Niebywale pmcowity, niespokojny, czynny. Zdobywca nagród nafestiwa
lach piosenki aktorskiej, reżyser spektakli dyplomowych i programów au
torskich , teraz próbujący si/jako twórca.filmu. Wreszcie aktor dmmatycz
ny. Scena jest dla Niego łaskawa , żeby nie powiedzieć, że pokocha/a tego 
poważnego i uważnego sługę, stawiając przed Nim wyzwania o wielkiej 
różnorodności. 

Po raz pierwszy zobaczy/am Go na zajęciach aktorskich 28 lat temu, by póź
niej wielokrotnie współpracować z Nim w teatrze. Zawsze by/a to najgłębiej 
schowana wrażliwość, upór i gotowość do obrony czegoś, co rzadko można 
dzisiqj spotkać - własnego, odważnego zdania. Ta osobowość to niespokojny 
duch, ciekawy smaków życia, który gna tego niezwykłego aktom od świateł 
reflektorów poprzez najbardziej mroczne zaułki, by zmagał się nieustannie 
z samym sobą. To natura nosząca w sobie tajemnicę, która go dręczy, to cza
sem nieszczęście, którego staje s ię sprawcą i ofiarą, to ból męczący, to si/a, 
która nie pozwala się poddawać, to nieustanne, gorączkowe szukanie„. 

Co może powiedzieć Koleżanka i stara nauczycielka dawnemu studentowi, 
jubilatowi, temu Poszukiwaczowi? Życzyć „drogi wysokiej, drogi strzeli
stej" i jak bardzo jest z Niego dumna. Może za następne 25 /at ktoś prześle
dzi tę drogę i ujrzymy człowieka, który poprzez pmcę artystyczną pokony
wa/ i ugłaskiwał demony, które są w końcu udziałem każdego z nas. Może 
dlatego, że każdy ma swoje rozterki - to co robi „Siasti"jest trochę nasze. 

Małgorzata Talarczyk 

ie wiadomo kiedy powstał ten dramat i badacze lite

ratury są świadkami i uczestnikami długiego i skom

plikowanego sporu o jego datowanie. Poczynając od 
propozycji wydawcy tekstu , który sugeruje rok 1841, 

poprzez rok 1844 do 1845„. przy czym owo datowanie nie jest wyłącz

nie sprawą pedanterii chronologicznej, lecz świadczy o określonym 
pojmowaniu sensu dramatu. 

Utwór powstały w roku 1841 ma prawo być traktowany w kategoriach 
komediowych, z dominującym rysem ironii romantycznej, a vvięcjako 

zjawisko literackie znane już w twórczości Słowackiego, dzięki ironii 

bliskie m.in. Beniowskiemu. Komediowa ironiczność to jednak tylko 
jeden z elementów, Fantazy posiada bowiem też rysy trudne lub wręcz 
niemożliwe do pomyślenia w roku i841 - słownictwo z kręgu towia

nistycznego, a co ważniejsze, ideał świętości, pokory i ofiary, pojętej 

jako duchowa prawda o człowieku, której poszukiwać będzie Słowacki 

w okresie mistycznym swojej twórczości. Słuszniejsze więc wydaje się 

datowanie tego tekstu na rok 1843 i umieszczenie go w kręgu doświad

czeń duchowych tov.rianistycznych. Być może jednak, jak chcą niektó
rzy badacze jest to utwór powstały wielofazowo i stąd w jego struktu

rze można odnaleźć warstwy kilku pomysłów realizatorskich, przede 

wszystkim komedii romantycznej i dramatu mistycznego. Z tego też 

powodu daje tak duże możliwości interpretacyjne i inscenizacyjne bez 
względu na upływ czasu 1

• 

' Korzystałam z publikacji: Jan Zieliński, SzotAniol. Powikłane życie Juliusza Sło
wackiego, Warszawa 2000; Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, War
szawa i977; Stanislaw Malinowski, Juliusz Słowacki, Warszawa 1980; Listy Ju/jusza 
Słowackiego. Z autografów poety, Lwów 1899 (pisownia wspólczesna) 



Z KRONIK REALIZACJI 
Przez 165 lat od powstania doczekał się imponującej liczby realiza
cji. Prapremiera tego tekstu, który wtedy został zatytułowany Nie
poprawni, na deskach teatru miała miejsce 6 kwietnia i878 roku 
w Krakowskim Teatrze (obecnie Stary Teatr im. Heleny Modrze
jewskiej) za dyrekcji Stanisława Koźmiana, dzięki jego staraniom 
i w jego reżyserii. Premierę iepopruwnych wystawiono, jako bene
fis Antoniny Hoffmann, która grała w spektaklu Idalię. 
Od roku 1900 był realizowany około 80 razy, w tym dwukrotnie 
w Teatrze TV, w 1965 roku w reżyserii Jerzego Antczaka z tytułową 
rolą Gustawa Holoubka i w 1971 roku w reżyserii Gustawa Holoubka 
grającego równocześnie rolę tytułową. 

Po dramat Juliusza Słowackiego sięgali najwięksi polscy reżyserzy, 
tacy jak Juliusz Osterwa (kilkakrotnie), Hemyk Szletyński, Adam 
Hanuszkiewicz, Krystyna Skuszanka, Maciej Prus, Mikołaj Grabow
ski, Tadeusz Bradecki, czy Konrad Sv.rinarski, którego spektakl z 1967 
(premiera 30 grudnia 1967) tak był komentowany przez Ryszarda 
Koniil.skiego z „Dziennika Polskiego" 4 stycznia 1968 roku: 
Wyszedłem przecie z tego spektaklu skołatany, na zmianę wątpiący 
i ufny, rozgrzany i chłodny(. . .) 
Konrad Swinarski, który nam dal spektakl w Teatrze Starym, 
z miejsca nas zresztą pozbawi/jakichkolwiek złudzeń - z tej klatki -
podpowiada - orły dawno wyfrunęły, wszyscy szybują nisko niczym 
drób gospodarski. I żeby nie bylo najmniejszych wątpliwości w tym 
względzie, ohuiera scenę, na której siedzi najprawdziwsza kura (. . .) 
W Fantazym Swinarskiego ujawni/ się nam Slowackijako pisarz 
po dziś dzień arcywspólczesny, z którego tak naprawdę wyszli 
i Gombrowicz, i Mrożek. 
W Trójmieście tekst ten realizowany był trzykrotnie. W 1950 roku 
przez Dobiesława Damięckiego, w 1993 roku przez Szczepana Szczyt
no oraz w 2005 roku przez Jana Klatę. 
Ale - wszelkie powyższe dane czy podręcznikowe streszczenia utwo
ru mają się nijak do konkretnej inscenizacji, którą prezentujemy 
Pail.stwu na deskach naszego teatru. Stanowiąc jedynie kontekst hi
storyczno - interpretacyjny niech posłużą za podstawę do odbioru 
całkiem Nowego Fantc12ego . 

z Piotrem Cieplakie m , reżyserem spektaklu 
rozmawia Sabina Czup:ryńska 

Kilkanaście lat temu w rozmowie z Piotrem Gr 1s:t.czyńskim , kiedy ksztal
towalo si ę oblicze pańskiego lealru. powiedział Pan, że robi teatr, by ocalić 
siebie. A dzisiaj'> 

Oczywiście, dzisiaj też. Rozmawiamy a książce „Ojcobójcy ·; w której autor kreślił 

sylwetki współczesnych reżyserów, jako tych którzy odcięli się od swoich artystycz

nych „ ojców". ja ojca nie zabiłem, ja go wciąż poszukuję, ponieważ jest mi potrzeb

ny do uzyskania pionu, sensu, logiki w tym ca robię. W tym sensie również cały 

czas mogę mówić o ocalaniu poprzez teatr. Ten sens, pion, o których wspomniałem 

nie są dane raz na zawsze. Za każdym razem trzeba ich szukać na nowo. Robienie 

spektakli teatralnych jest zawsze na początku tym samym - stawaniem no pustej 

scenie i spotkaniem z jej czernią, czeluścią, a potem szukaniem nowego i<ształtu, 

nowego języka. Bardzo dbam, aby to były za każdym razem inne metody i narzę

dzia, decyzje w tych kwestiach zapadają podczas spotkania z konkretnym tekstem, 

autorem. Każdy z nich zaprasza do innego świata, dlatego w moim teatrze całko

wicie harmonijnie mogą obok siebie istnieć pozornie sprzeczne tematy, konwencje, 

jak np. „ Kubuś Puchatek " i „Król Lear' '. jol< Słowacki i Singer, spektakle robione 

z tancerzami, farsa i przedstawienia dla dzieci. 

To bardzo zeroka oferta dla publiczności , mawiał Pan, że najlepsza j est ta 
młoda, otwa1ta, żywa, gotowa na nowy teatr. Jaka jest uzisiej" za publicz
ność? 

To nie metryka decyduje o młodości, otwartości widza. jestem daleki od podziału 

publiczności na „młodą" i „starą". Naturalnie, czasy się zmieniają, moje dzieci czy

tają inne książki, oglądają inne filmy, słuchają innej muzy!< i niż jo, gdy byłem w ich 

wieku, ale to nie znaczy, że nie ma między nami porozumienia, twórczej wymiany. 

Takie kategoryczne podziały czynią więcej złego niż dobrego, a najcenniejsza jest 

publiczność otwarta, bez względu na to, ile sobie liczy lat. 



Jest Pan jednym z ni licznych twórców który przylllajc otwarcie, że mi j
sce teatru we wspólczcsnej kulturze jest ograniczone„. 
- Tok, to się nie zmienia. Gdyby spojrzeć no teatr z lotu ptolw, i to nie tylko pol

ski, ole teatr w ogóle, to będzie on malutką łódeczką no wielkim oceanie. Nie jest 

w stanie, w sensie statystycznym, finansowym, reklamowym, konkurować choćby 

z telewizją czy komercyjnymi produkcjami filmowymi, których premiery odbywają 
się jednocześnie no wszystkich kontynentach świata. Nigdy Zbigniew Herbert, oni 

Wis/owo Szymborska nie zaznają popularności Kuby Wojewódzkiego. Nie jest to 
jednak powód do lamentu. Toki jest porządek rzeczy. Sądzę raczej, że powinno to 

nos, ludzi teatru, mobilizować, skłaniać do refleksji, oddechu, o - temu, co robimy 

powinno towarzyszyć poczucie humoru. 

Jak wobec t go „pod trzymywać" atrakcyjność teatru j ako dziedziny szh1ki, 
ale także rozrywki'? 
- Należy, naturalnie, szukać nowego języka , ole owo „nowość" nie może być celem 
samym w sobie, nie nadawałbym „nowości" tok wysokiej rangi. jeśli, bowiem, je

dynie ono miałoby rozstrzygać o wartości danego przedsięwzięcia orty.stycznego, 

to marne by były jego efekty 

To samo dotyczy tekstu, wokół którego toczy się nasza rozmowo. Nie może
my udawać, że język, którym posługuje się Słowacki jest od razu przyswajalny. 
To bardzo skomplikowany, precyzyjny wiersz, trudny w odbiorze. Należy zrobić 
wszystlw, oby znaleźć odpowiedni sposób no jego podanie. Bez nachalnych 

uwspółcześnień, uproszczeń, znaleźć skuteczną metodę jego przekazu. Taką , 
l<tóro uwzględni dzisiejszą wrażliwość, dzisiejszy słuch teatralny, jednocześnie 
ocalając, zachowując kunszt tego dramatu, to. co w nim jest najpiękniejsze. 

„Fan tazego" realizował Pan najpierw w Teatrze Polskiego Radia. Zderzenie 
romantycznego tekstu z nowoczesn<J. radiową technologi<1 tak Pana zain
spirowało , ż postano\viJ Pan efekt tego zderz 'Ilia p1-telożyć na kolejną, 
tym razem teatralm1 mat ri~? 
- Początek tej historii ma miejsce w przedsięwzięciu, do którego zostałem zapro

szony przez Instytut Teatralny w Warszawie. Zaproponowano mi tom przygoto

wanie pewnego rodzaju lel<tury/wyklodu, no l<tórym, bez żadnych inscenizacji 

i dodatkowych elementów, miało się odbyć coś więcej niż zwykłe czytanie tekstu; 

coś w rodzaju wspólnych studiów nad tekstem Juliusza Słowocl<iego, był to „ Ksią 
żę Niezłomny ". I nagle. zobaczyłem w tej metodzie ogromny potencjo/. Aktorzy, 

wręcz manifestacyjnie, z kartkami papieru, współcześnie, tutaj, dzisiaj. nie udając, 
że są postaciami, których kwes tie czytają - ze zrozumieniem i zoongoźowoniem 
..referowali" tekst dramatu . W tym dysonansie, zderzeniu plonów współczesnego 
i - wydawałoby się archaicznego - zabrzmiała nagle harmonia. Potem otrzymałem 
propozycję zrealizowania .. Fantazego" w Teatrze Polskiego Radia i podjąłem decy
zję o realizacji tego tekstu tutaj, w teatrze w Gdyni. 

Proco w radio olwzoło się niesłychanie owocnym poligonem zdobywania doświad
czeń w kreowaniu świata dźwięków, w którym stukamy obcasami, szeleścimy 
sukniami, zajeżdżają powozy, dzwonią filiżanki, choć wcale tego wszystkiego nie 

widzimy. Dźwięków nie trzeba podpierać obrazem, oby w pełni zais tniały. To slw

tecznie wytrąca z rutyny i wyostrza wyobraźnię. Pozwala swobodniej poruszać się 
w ogrodach polszczyzny Słowackiego. 
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