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"MAZEP A" BUNTOWNICZY I POETYCRI 
"Mazepa" malu1e 
wszystklle d!ąŻiności, 
niejsze i przeszłe, 

polskl:ego. "• 

nam 
teraż
ducha 

N aj-silniejsze wrażenie robił na 
mnie zawsze w tej tragedii wiel
~i, g'niewny wylbuch Mazepy, 
skierowany do Wojewody nad 
trumną Zhi.gniewa i trupem 
Amelii. OtrzymYtwałem w nim 
mocną reikompensatę za .grozę 

krwa!Wej historii, jaka rozegrała 
się w za·mku. W Obecnym przed
stawieniu Teatru im. Osterwy 
w Lublinie, wyreżyserowanym 
przez Wandę Laskow.slką, ·s.wois:tą 
kulminację stanowi inna. scena -
rożmowa Mazepy i ZbiJgniewa po 
pojedynlku. Została nią ukorono
wana <!ała pierwsza część utwo
~. stanowią~ca szeroką .i. żnako
mi.Jtą ekspozycję zaczynają,cej się 
od aktu III tragedii. Po wyjściu 
:z. łtea·tru zgodziłem :się na tę ki.ll
tlllinację bez zastrzeżeń. Była to 
bowiem ISIPrawa całego przedsta
wienia - było w tym coś odkry
;wczego. 

Mazepa w tea·trze lulbęlskim 
nie jest grany od począ,tku w 
ponucym, pseudoromantycznym 
nastroju grozy:. Pienwszy akt za
chował w pełni •leiklkość, !kome
diowość niemal, ale co więcej, 
.także i alkt drugi, a więc cała 
owa ekspozycja nie zapowiada 
jesz<!ze "!kirów i rtrumien". Do
;ninuje rtu ostry, tcelny olbraz .sy
tuacji i stosunków (darre'ko !Prze
cież wykraczających poza mury 
zamku), zarysowują się sylwetki 
i pozycje Wojewody, Zbigniewa, 
Amelii, Króla i !bardzo 'l?ilnie -

• z roZ;Pramy francuski ego profe
so·ra literatur słowiańskich.- ·C. RobeT
ta, który ,. objął po Mi-ckiewiczu kate

, drę w collegE! de F:rance. 

;Mazepy. Mamy tu do czynienia z 
mocną, ironi·czną satyrą. Jej sens 
~es.t w dziele Słowackiego be~ 
;wątpienia - :polity.czny. 
. Pod koniec Maz~, nie za 
~ła·sną winę, zosta~je wyprawiony 
,_ zamku. Opuszcza go z lekkim 
~cem. Jedynym. człowiekiem, 

'który wydał mu ,się tu \Wartoś-
~iowy, był - Zbigniew (jeśli po
miniemy uczucie do Amelii). 
"Zbigniewie mój, z tym biednym 

kłócącym się światem 
Walką wrącego serca, mój drogi! 

Szlachetny! 
Ty mi się podobaleś - ty w tym 

· zamku ś·wietny 
Jak rycerz dawnych czasów ują

łeś mi serce ... " 
Czując, że tego właśnie Zbig

niewa, ÓIW świat, panujące w n~m 
normy, prawa i bezprawia, mogą 
znisz<!zyć - chce go ·stąd wyr
wać, ch'Ce zabrać :ze sobą, porwać 
P"O zmagaii o to, aby nie było 
więcej miłości "bez gwiazd, Bo
ga, nieba", 1by człOIWieik był pa
oem :swego losu, a nie 1sługą. 

"Zostaw ją tu - j.ak róża kwia-
tami ozdobna, 

Niech ~ię błyszczy i cicho na 
słońcu przekwita. 

Jedź ze mną Zbigniewie 
Jak dwa motyle w wichru krę

cone powiewie, 
Przelecimy · przez okna otworzo

ne dworu, 
Gdzie gapie, a w kontuszach róż-

nego koloru, 
Jak ćmy głupie · obsiadły starą 
. . Francuzic_ę. 
Przewrócimy ten cały stary 

. świat na nice, 
· Brzękiem, śmiechem, szyder-

stwem, napelnhny saię. 

Jak mi serce zagaśnie, to je znów 
zapalę 

Przy ogniu twego serca - a jak 
ogień boski 

I w tobie zamrze - wtenczas 
żadne lzy i troski 

Już nie wrócą i będziem śpiewali 
victoria". 

Ale Maz-epa musi wrócić do 
.zamku. Dowiaduje się bowiem o 
planowalllej z rcm:nysłem nowej 
podłości Kiróla, !której nie może 
.nie zapobiedz. Wraca, prawie 
ju~ z drogi, .gdzie miał spotkać 
się ze Zbigni-ewem. Od rtego mo
.mentu zaczynają 'Się :szybko to
.czyć wypadki. 

Sama 1Jragiczna i 'krwawa hi
-storia rozpoczynająca się od III 
aktu, podana jest w przedstawie
niu w sposób moż!l.iwie najbar
pziej IPOwścią,gliwy - z nacis
Udem na wieliką ['Ozgryw:kę po
między Mazepą i W'Ojewodą. 
Dramat jest tu IWYraźnie "odipsy.
chologizowany" i niewątpliwie 
baJ"dziej społecmy, niż rodzinno
obyczajowy. Nie mamy ani na 
(chwilę wąltpliwośc'i, że IIIliOtorem 
działań Wojewody jest straszli
wa, nierozumna py<!ha i nieokieł
~nana duma magnata, nie liczą
ca się abs'Olutnie z niczym ("Kró
la mam za pana ·· - ale nie w 
.moim domw.") Znaczna w tym 
~asługa mocnej i słusmie dość 
prostolinijnej ,gry Aleksandra 
Aleksego. Myślę, ż.e tego rodzaju 
"'wkces w poprowadzeniu drugiej 

·części dramatu, śdśle wyniknął 
· (Ze scharakteryiOIWane.go wyżej 
ujęcia. części pierwszej, które 
wydaje mi się naj.większą zdo
;byczą prieds·taw1en1a ·w Teatrze 
im. OsterWy; .. · 

Uderza bardzo konsekwentnie, 
Jedń.olide i piel'IW'szQPlanowo 
prowadzona rola tytułowa. J es·t 
to fakt decydują'Cy o :powodzeniu 
kćm<!epcji przedstawienia. Gra 
Mazepę Piotr Kurawski. Przed
wstawiony od początku Królowi 
i Wojewodzie, światu ich pojęć 
oby<!zajowych, społeczny<!h · mo
ral1nyteh, mający poczucie jakiejś 
pad nimi wyższości; dumny, szla
~hetny i buntoWIIliczy jest jego 
bohater. Interesują<!o ustawiono 
stosunelk Mazepy i Króla, trafnie 
ujętego przez StanisłaiWa Olejar
ni!ka. W dialogach z "eks-kardy
nałem" Mazepa jest ciągłym je
go antagonistą. Toczy się między 
pimi j~by stały pojedynek na 
inteligencję. Przy czym Mazepa 
nie .u1Icrywa· ·swej ironii i drwiny. 
Słowa, którymi. żegna Wojewodę 
~ Króla przed mając~.,m nastąpić 
opuszczeniem zamku, dziękując 
za wielkopań·skie podarunki, w 
wstach Mazepy - Kurowskiego 

. brzmią nie tylko jako żart: 

.,Przyjmuję oba dary. - Piękny 
upominek, 

Dobra szabLa, a jeszcze lepszy 
· koń murzynek ... 

l bodajby to koń był - co kiedyś 
po lesie 

J po łąkach aż na tron pazika 
zaniesie, 

Jak to już wywróży la cyganka 
przed laty." 

Losy Mazepy rysują śi.ę widzo
wi mimo wszystko optymistyrcz
:nie ....:_ tym bardziej, że przedsta
~ienie po<lkreśla ów znak z.a
·pytania, j·a'ki · postawił !POeta w 
,~tosunklu do dalszych 1losów SIWego 
· bÓhatera· w ' zakończeni' u drama-
· tu. Kutówski- opuszcza duszny 
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