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Lata wojny, kozackie bunty, najazdy, przemar
sze i grabieże obcych wojsk, próba rozbioru Polski, 
ucieczka i powrót króla, rokosz i wojna domowa, 
bieda, ruina ... to mamy za s'obą. Teraz nadchodzi 
czas, by zacząć odbudowę i zadbać o autorytet 
głowy państwa. Wypada urządzić królewskie go
dy: wielki bal narodowego pojednania. 

W zrujnowanym, jak cały kraj, zamczysku or
ganizuje się pyszny teatr z barokowym wystrojem. 
Ale przekorny los czy stary polski diabeł kompli
kuje scenariusz widowiska. Pieczołowicie przygo
towany festyn zmienia barwy, przywdziewa ko
stiumy żałobne. Gody królewskie przemienione 
w pogr:z;eb - to tragifarsa polskiego baroku. 

KRYSTYNA SKUSZANKA 



'I' 
emat Ma=epy Słowacki opracował dwukrot
nie. Po raz pierwszy w roku 1834, w Genewie. 
O dramacie tym nic niestety nie wiemy, gdyż 

. poeta sam go spalił, zapewne niezadowolony 
. z własnego dzieła. L..1 · 
Po raz drugi ten sam temat ~łowacki podjął 

w Paryżu, w końcu roku 1839. W następnym roku dramat 
wydany już był drukiem. 

Dwukrotne opracowanie tego samego tematu dowodzi, 
że postać Mazepy pociągała wyobraźnię poetycką Słowac
kiego z wyjątkową siłą. Zresztą nie tylko jego. O Mazepie 
pisali już bowiem przed Słowackim nieraz najwybitniejsi 
twórcy europejscy. W roku 1730 temat ten poruszył Wolter 
w dziele pt. Histoire de Charles XI/, roi de Suede, w 1818 
poemat pt. Mazeppa ogłosił Byron, w 1828 poświęcił Ma
zepie odę Wiktor Hugo, w 1830 ukazała się w Paryżu trzy
tomowa powieść nieznanego autora pt. Mazeppa, chef des 
Cosaques de /'Ukraine; w 1829 zajął się postacią Mazepy 
Puszkin w poemacie Poltawa. 
Mazepę znała więc cała Europa. 

Powstaje pytanie, kim - był bo ha ter tylu 
utworów i czemu zawdzięczał swój rozgłos 
w literaturze całej Europy. 
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Portret Króla Jana Kazimierza~ nieokreślony malarz gdański 



Jan Mazepa urodził się w roku 1632 na Ukrainie, w Białej
cerkwi, w rodzinie szlacheckiej (według niektórych źródeł, 
m.in. według Pamiętników Paska, niedawno uszlachconej). 
Początki swojej błyskotliwej kariery zawdzięczał opiece 
Wiśniowieckich, którzy zainteresowali się zdolnym i obda
rzonym dui.ą doi.ą osobistego uroku młodzieńcem. Przez 
Wiśniowieckich Mazepa trafił na dwór Jana Kazimierza, 
który · wysłał go na studia z dziedziny odlewania armat do 
Holandii. Po powrocie do Polski Mazepa został paziem na 
dworze króla i jednym z jego ulubieńców. Zręczny dworak, 
ambitny i pozbawiony skrupułów, ujmujący urodą i wr~ 
dzonym wdziękiem, zasłynął wkrótce z licznych przygód 
miłosnych i awantur. W roku 1663 Jan Kazimierz wysłał go 
na Ukrainę z pismem zawierającym nominację Pawła Tetery 
na hetmana zaporoskiego. Mazepa z wyprawy tej nie wrócił 
już do Polski. Pozostał na Ukrainie, która bardziej odPowia
dała jego bujnej naturze niż atmosfera dworu królewskiego. 
I tu również zasłynął wkrótce z miłosnych przygód, pojedyn
ków itp. W kilka lat później wystąpił jako hetman zaporoski 
z nominacji Piotra Wielkiego, ale nowemu panu niedługo 
pozostał wiemy. Dążąc do oderwania Ukrainy od Rosji, 
sprzymierzył się z królem szwedzkim Karolem XII w jego 
wojnie z Rosją. W roku 1700 wziął udział po stronie szwedz
kiej w słynnej bitwie pod Połtawą, która zakończyła się zde
cydowanym zwycięstwem wojsk rosyjskich. Po tej klęsce, 

opuszczony przez Kozaków, zmarł w tym samym jeszcze 
roku w Benderze. 

Właśnie okres przymierza Mazepy z królem szwedzkim 
zadecydował o tym, że pośmiertna jego sława wykroczyła 
poza granice Ukrainy, Polski i Rosji. Wokół postaci jego 
zaczęła narastać legenda literacka; w której urósł on do roli 
reprezentanta bujnej natury kozackiej, do roli stepowego 
syna, który nie zna nad sobą żadnej władzy, ponad wszystko 
ceni wolność, walkę i miłość. Jakby Bohun Sienkiewiczow
ski! 

Dzięki wspomnianym utworom literatury zachodniej, 
szczególnie dzięki poematowi Byrona, legenda o Mazepie 
znana była oczywiście i w Polsce. Na popularność tej postaci 
wpływ miała i znana Dumka Mazepy Bohdana Zaleskiego 



(1825), który podobnie wyidealizował postać hetmana zapo
roskiego. Pisząc swą Dumkę Zaleski korzystał z Pamiętni
ków Paska, które poznał z rękopisu. 

Na jeszcze większe spopularyzowanie postaci Mazepy 
wpłynęły właśnie owe Pamiętniki Paska, wydane przez Ed
warda Raczyńskiego w Poznaniu w roku 1836, pt. Pamięt
niki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Ka
zimierza, Michała Korybuta i Jana III. Słowacki poznał oczy
wiście dzieło Paska i zachwycał się nim, podobnie jak i ogło
szonymi przez tegoż wydawcę w Poznaniu w roku 1838 
pamiętnikami Erazma Otwinowskiego, pt. Pamiętniki do 
panowania Augusta II napisane przez niewiadomego autora. 
Lektura obu tych pamiętników pobudziła niewątpliwie za
interesowanie Słowackiego wiekiem XVII, a jeśli chodzi 
o Mazepę, to na pewno stały się one dla poety dodatkowym 
źródłem informacji o tej postaci. L..1 
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iadomości o Mazepie Słowacki ~zer
pał m.in. z Pamiętnikótr Paska. Ale ze 
źródłem tym · postąpił tak samo jak 
ze źródłami historycznymi. Nie krę
pował się wiernością szczegółów, pod
porządkował je ogólnej koncepcji dra-
matu. 

Umieścił więc Mazepę przy boku króla wtedy, gdy w rzeczy
wistości przyszły hetman Ukrainy nie był już na dworze 
Jana Kazimierza, wprowadził bogato momenty zmyślenia 
poetyckiego, jak np. miłość Mazepy do wojewodziny Amelii, 
pojedynek jego ze Zbigniewem, zamurowanie Mazepy w jej 
sypialni, nawet nie znane ani historii, ani pamiętnikarzom 
spotkanie z Paskiem w domu Wojewody. Jest to Mazepa 
znany z legendy literackiej, nie ze źródeł historycznych czy 
pamiętnikarskich. Ten sam co u Byrona czy Zaleskiego ju
nak, pełen mołojeckiej fantazji, kochliwy i uwodzicielski, 
wobec pań szarmancki i wytworny, w stosunku do króla -
złośliwy i dowcipny, a przy tym zdolny i do głębszego spoj
rzenia na życie, zdolny do głębokiej przyjaźni, do poświęce
nia się, gdy chodzi o honor przyjaciela albo podziwianej ko
biety. Pasek, który Mazepy nie lubił, inaczej go przedstawił: 
jako niesympatycznego dworaka, intryganta i kłamcę i jako 
pozbawionego honoru uwodziciela cudzych żon. 

Jest jednak jeden ważny szczegół, który znany był po
przednikom Słowackiego wprowadzającym do swych utwo
rów postać Mazepy, a o którym obszernie wspomina i pan 
Pasek. To historia romansu Mazepy z żoną szla.chcica Fal
bowskiego. 



Falbowski podejrzewając żonę o ten romans złapał Ma
zepę w zasadzkę i przykładnie go ukarał. Oto jak kara ta 
wy&ląda w opisie Paska : 

„ L.. .1 rozebrawszy go do riaga, przywiązał go na jegoż 
własnym koniu. zdjąwszy kulbakę. gębą do ogona, a od 
głowy tyłem, ręce opak związano, nogi pod brzuch koniowi 
podwiązano, potężnie bachmata dosyć z przyrodzenia by
strego zhukano, kańczugami osieczono, a jeszcze nadgłówek 
mu zerwawszy z głowy, kilka razy nad nim strzelono. Tak 
tedy jako szalony bachmat skoczył ku domowi. „. Nagiemu, 
tyłem do głowy siedzącemu na tak bystrym i zhukanym ko
niu, który od strachu i bólu oślep leciał, gdzie go nogi niosły, 
co się tam dostało specjałów, póki owych szerokich chru
stów nie przejechał snadno uważyć" . 
Taką właśnie karę obmyślił dla Mazepy Wojewoda w dra

macie Słowackiego. 
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Intensywna teatralność gestów i poczynań Wojewody 
każe „Mazepę" z roku 1840 stawiać w rzędzie ~ych drama
tów (od „Kordiana" po „Fantazego"), w których Poeta, 
szukając przyczyn klęski ojców i własnego pokolenia, wraca 
uparcie do problematyki „polskiej duszy", mitologii wypie
rającej instynkt życia. 

Nasz wiek XYII - to znakomity teren obserwacji. Wiek 
klęski, sytuacja katastrofy powiązana z wybuchem pysz
ności i na tej pozornej sprzeczności wyhodowana dusza pol
skiego szlachcica. „Patrz, jakich komików wydaje Polska -
aż do grobu śmieszą ... " · 
Błazeński świat honorowego blichtru i pokazowych gestów. 
I na tym tle paź Mazepa, . sowizdrzał, lekkoduch, kozacze 
dziecko wychowane przy królewskim dworze, objawia się 
jako „anioł mściciel" i prawdziwy obrońca powagi polskiej 
koronowanej głowy. 

Ten ton bolesnego szyderstwa wiąże „Mazepę" z „Lillą 
Wenedą" i ze strofami „Beniowskiego". Pisane obok siebie 
( 1840) niosą tę samą ocenę historii, podobny poetycki i dra
matyczny klimat. Niewiele tu zostało z romantycznej le
gendy o Mazepie, Byronowskim jeźdźcu, która inspirowała 
prawdopodobnie pierwszą wersję dramatu Słowackiego 
z roku 1834. Ten Mazepa wciągnięty został w historię, której 
sens wybiega daleko poza przygody romansowe kochanka. 
Stał się bohaterem opowieści o Polsce, chociaż jej imię przy
wołane ustami Wojewody raz tylko pojawia się w dramacie: 
,,. .. Będą o niej pamiętać, aż Polski nie będzie!' ~ 
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Kazimierz Kamiń
ski w roli Króla Ja-

. na Kazimierza w 
„Mazepie" - Teatr 
Narodowy 4 X 
1924 r. 

Juliusz Słowacki 
· „ Mazepa" reż. Ka

zimierz Kamiński -
Teatr Narodowy 
4 X 1924 r. Na 
pierwszym planie: 
J. Osterwa ( M aze
pa ), K. Kamiński 
(Król Jan Kazi
mierz). J. Roma
nówna (Amelia). 
M. Frenkiel (Woje
woda). 

Prapremiera „Mazepy" Juliusza Słowackiego odbyła się 

13 XII 1847 r. na scenie Teatru Narodowego w Budapeszcie. 

Reżyserował Egressy Gabor, tłumaczył lgnacz Nagy z nie

mieckiego przekładu Augusta von Drake (1846). W następ

nym roku, 26 II, wystawiono na Węgrzech „Mazepę" 

w Gyor przez zespół Davida Kilenyiego. Po raz trzeci wy

stawiono „Mazepę" na Węgrzech 17, VI 1848 r. w Kolozsvar. 

O prapremierze „Mazepy", podobnie jak i o dwu następ

nych węgierskich inscenizacjach, Słowacki prawdopodobnie 

nie wiedział. W Krakowie „Mazepę" zagrano po raz pierw

szy 5 VI 1851 r., we Lwowie 13 XII 1861 r., w Warszawie 

12 V 1872 r. (tylko III akt) i 26 IV 1873 r. (cały dramat pod 

kryptonimem J:S.). Na otwarcie Teatru Narodowego 4 X 

1924 r. wystawiono „Mazepę" w reżyserii Kazimierza Ka

mińskiego, grał Króla Jana Kazimierza. Po raz ostatni -na 
scenie Teatru Narodowego wystawiono „Mazepę" 23 XI 

1938 r. w reżyserii Juliusza Osterwy na jubileusz 50-lecia 

pracy scenicznej Józefa Śliwickiego, grał Króla Jana Kazi

mieria, Juliusz Osterwa - Mazepę. 

(red.) 
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Organizator pracy "'''''XZ*J-Janina Zahorska 

Główny inly•ier-TGMClf.J, Ostrowski 
Kierownik działu technicznąo-Krzysztof Woźniakowski 

Zastępcy kierownika dzia/11 technkznego-Zbigniew Kośka, 
Krzystof Sujecki 

• 
Kierownicy pracowni: 

Scenograficznej - Jan Antoni Ciecierski 
Malarskiej - Jerzy Budner 

Stolarskiej - Seweryn Luboradzki 
Modelatorskiej - Henryk Nizler 

Krawieckiej damskiej - Grażyna S7.Czecińska 
Krawieckiej męskiej - Stanisław Dobroński 

Perukarskiej - Leszek Galian 
Tapicerskiej - Francisuk Mierzejewski 

Szewskiej - Jóuf Jasiński 
Ślusarskiej - Wacław Jaworski 
Farbiarskiej - Henryk Kotte 
Dźwięku - Stanisław Pawluk 

• 
Biuro Obsługi Widzów - Jerzy Alończyk 

tel. 32-24-78 

• 

Zastępca dyrektora 
ALOJZY ROSŁANOWSKI 

Dyrektor 
JERZY KRASOWSKI 



W programie zamieszczono m.in: fragment notatek reżysera 
Krystyny Skuszanki z programu do przedstawienia „Mazepy" 
w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie (prem. 29 IX I 977). 
fragmenty .. Wstępu„ Eugeniusza Sawrymowicza do .. Mazepy" 
Wrocław 1958 Zakł. Nar. Ossoł.. fragment .. Dumki Mazepy„ 
Bohdana Zaleskiego wg antologii .. Poezja polska„ w układzie 
Stanisła~a Grochowiaka i Janusza Maciejewskiego Wwa 1973 
PIW. wiersz Macieja Kazimierza Sarbiewskiego .. Polacy" wg an
tologii .. Poeci porskiego baroku" w opracowaniu Jadwigi Soko
łowskiej i Kazimiery Żukowskiej Wwa I 965 PIW. Program iłu

.strują m.in. portrety trumienne z albumu „Polaków portret wła
sny" pod red. Marka Rostworowskiego Wwa 1983 Arkady. 
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