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ROZMOWA Z ADAMEM HANUSZKIEWICZEM 

O TEATRZE W .JELENIEJ · GORZE i „BENIOWSKIM" 

Adam H a nuszkiewicz jest bardzo zaj ęty pracą. A to próby 
w sw oim teatrze, a to przegląd materiałów do te lewizji, pr ze
robił właśnie pan Adam „Ema ncypa ntki" Prusa na komed ię 

muzyczną, a to niespodziewani gości e w gabinecie, a wieczo
r em spektakl w Narodowym, gdzie w „W eselu" gra Poetę. 

Poza tym wybiera się pan Adam do J eleniej Góry i wszyst
ko w stolicy m usi pozałatwiać. 

Adam Hanuszkiewicz: Będę w J elen ie j Gór ze reżyserował 
„Beniowskiego" Słowackiego. 

Wanda Ziembicka: Skąd ta decyzja? 

All: Widzi Pani, w Jelenie j Górze zaczynałem jako ak
tor w 1945 roku - dokładnie 23 sie!'pnia, rolę Wacława w 
„Zemście'', a Cześnika grał wtenczas przewodniczący Związ
ków Zawodowych w Jeleniej Górze, p an Zema nek - ama
tor i grał tę rolę bardzo dobrze. Tą rolą debiutowałem na 
scenie w Rzeszowie 14 marca 1945, a potem jeszcze raz tego 
Wacława grałem w Poznaniu. Mam bardzo miłe wspomnie
nia z Jeleniej Góry. Były to dla nas wszystkich pier wsze 
teatralne kroki. Pier wsze wtajemniczenie. Nawet sami bu
dowaliśmy dekoracj e. Przyjechałem do Jelenie j Góry w 
sierpniu 1945 z Rzeszowa, przez pierwsze kilka dni mieszka 
liśmy w teatrze na II piętrze, tam porozkładaliśmy k oce 
i tak sypialiśmy do momentu otrzymania mie3zkań . To był 

oczywiście teatr obja zdowy. Całe województwo objeżdżaliś
my, graliśmy też we Wrocławiu, .::>Widnicy i w Wałbrzychu. 

Myślę, że ci wszyscy młodzi koledzy, któr zy dziś po szkole 
„lądują" od razu w dużych teatrach, łącznie z tymi - któ
rych sam angażuję od razu do Narodowego, tracą coś bardzo 
ważnego. Coś' niepowtar zalnego. Tracą tę aurę inicja cji t ea
tralnych właśnie w takim wozie Tespisa. Każdego dnia na 
innej scenie, w innej przestrzeni, z inną publicznością. Da je 
to olbrzymią sprawność aktorską. Ja bym w ogóle był za 
tym, żeby młodzi aktorzy - obowiązkowo p ierwszy rok pra 
cowali w teatrach ob jazdowych. Wszędz ie t r zeba docierać 

z teatrem żywym, dobrym. Umożliwić ludziom w terenie 
bezpośredni kontakt z ,żywym teatrem i aktorami. A podjąć 
ten t rud powinni młodzi. Tym młodym oczywiście w inno 
ię zorganizować pełną opiekę i zabezpieczenie fi na nsowe. 

WZ: Ale Pan, Panie Dyrektorze - angażuje przecież 

tych młodych ludzi - absolwentów do sw ojego tea tru? 
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AH: Proszę Pani jest takie łaciilskie przysłowie, które 
po polsku brzmi: „Wiem co dobre, robię co złe". Jako Dy
rektor Teatru Narodowego w Warszawie z konieczności 

muszę myśleć kategori ami zabezpieczenia kadry dla tego 
właśnie t ea tru. Muszę mieć młodych ludzi, bo przecież te 
duże teatry, potrzebuj ą rok rocznie młodej siły aktorskiej . 
P oza tym uważam, że błędem jes t to, że nie ma w Polsce 
szkoły licealnej aktorskiej - tak jak jest baletowa, jak jest 
muzyczna - to by rozwiązało sprawę. W tej chwili zrobił 
się taki rodzaj niedobrego komfortu w myśleniu młodych 

ludzi. Dla nich możliwość pój śc i a na .rok czy dwa do teatru 
obj azdowego przechodzi ich wyobrażenie. Ci młodzi są tro
chę jak te roślin ki hodowane w cieplarnianych warunkach 
To mi się \Vydaj e niesłu s zne. Głupie i niemoralne. 

WZ: P anie Dyrektorze, chciałabym się jednak cofnąć w 
przeszłość. Pamięta Pan publiczność , tych ludzi przychodzą
cych za kulisy, to organizowanie teatru na zniszczonych 
wojną te renach? 

AH: Pamiętam! To się nazywa dzisiaj: romantyczne cza
sy. Ale to rzeczywiście by ły romantyczne w pełnym tego 

's łowa znaczeniu. Parę takich wyjazdowych spektakli zostało 
mi w pamięci, kiedyś byliśmy nad samą granicą czecho
s łowacką w takie j wsi złożonej z ludzi, którzy przyjechali ze 
Wschodu, ze wsi poleskiej. A on i pierwszy raz byli w tea
t rze! Myśmy przyjechali tam z „Moralnością Pani Dulsk iej". 
Oni siedzieli na tym, jak na nabożeilstwie. Nikt się nie 
śmiał, a myśmy grać nie mogli. A potem w sanatorium dla 
dzieci gruźliczych pod Jelenią Górą. Na w idowni dzieci 
8-10-letnie beznadzie jnie chore. Graliśmy im „Zemstę". 

Pobeczeliśmy s i ę wszyscy w przerwie i znowu grać nie mo
gliśmy. A dzieci zrobiły owacje i bardzo się śmiały , najbar
dziej z Papkina. Graliśmy też dla n iewidomych. P rzychodzili 
potem za kulisy pytając czy mogą nas „zobaczyć". Kładli 

nam dłonie na twarzach. To by ły spek takle - kiedy wyraź
nie się czuło czym bywa TEATR. Takie spektakle nadają 

sens naszemu zawodowi. I k iedy c złowiek wątpi o sensie 
te j pracy, a ni e ma przeci eż takiej p racy , w której by czło

wiek w trakcie prak tyki o tym sensie nie zwątpił - takie 
chwile jak te - utwierdzaj ą nas w s łu szności n aszego wy
boru i j akoś tam pomagaj ą przejść te kryzysy, przez które 
wszyscy przecież przechodzimy. 

WZ: Czy miał Pan takie chwile zwątpienia może właśnie 

w tamtym okresie? 

AH: Oczywiście! Ja się przecież przyp adkowo znalazłem 

w teatrze ! Chciałem i ś ć na arch itekturę, woj na temu prze
szkodziła , myślałem poważnie o muzyce - dyrygentem 
chcia łem być . 

WZ: Więc przypadek ! 

AH: Tak. Zani edbany przypadek spowodował, że zostałem 
w t eatrze. Wtedy się bardzo ostro przypatrywałem temu 

6 

zawodowi, gdyby to było w innym czasie, proszę pani (tak 
sobie w tej chwili myślę) gdyby to nie były lata bezpośred
nio powojenne, to kto wie czy bym został w TEATRZE ... 

WZ: Ale został Pan na szczęście w Teatrze. 

AH: Widzi Pani - to były czasy, kiedy ten TEATR r ze
czywiście miał funkcj ę odświętną. Kiedy to słowo (ja mó
wię banałami ale w tych banałach jest zawarta prawda 
i nie ma powodu ich unikać) to słowo polsk ie padające ze 
sceny miało funkcję rytualną, magiczną a związane było 

z odrodzeniem wolności, pails twowości z koilcem koszinaru 
wojennego. To wszystko miało znacze nie, które trudno dzi
siaj przekazać. Zresztą dla nas - to były przecież czasy 
naszej młodości. 

WZ: Z kim Pan debiutował w J eleniej Górze? 

AH: Dejmek, Misiurewicz, był Szpunar, była Danka 
Cwynarówna, i był Łącz - to była grupa ludzi bardzo mło 

dych i zdolnych. Potem dołączył do nas Teatr, który pro
wadził Walden. Był tam znakomity aktor Bryliński. 

WZ: Długo grał Pan na scenie tego Teatru? 

AH: Grałem jeden sezon od września 1945 do czerwca 
1946. W „Sułkows!Um" - epizod, w „Moralności Dulskiej" 
- Zbyszka potem w farsie f.ranc. pt. „Ostrożnie świeżo 
malowane" (Bryliński grał główną rolę). Wypuściliśmy około 

10 pr emier. W lipcu 1946 roku zdałem egzamin u Schillera 
w Łodzi i zaangażowałem s ię na 3 lata do dyrektora Oster
wy do Krakowa. 

WZ: Grając role amantów miał Pan zapewne dużo wiel
bicielek? 

AH: Premiera w J eleniej Górze „Zems ty" - którą re
reżyserowała Stefania Domańska - gram Wacława. W koilcu 
amant. Rozmazałem się ze szminki zj awiają s i ę 2 pensjonar
ki z kwiatami, podchodzą do trmie i pytają: „GDZIE TU 
SIĘ UBIERA P AN HANUSZKIEWICZ?" - odpowiadam 
im : „To ja!" i ina to usłyszałem j ęk - to paan! i kwiaty 
spadły na ziemię. To był mój pierwszy kontakt z wielbiciel 
k ami. Otrzymywałem też listy ma 10 stron. Długie i krótkie, w 
których były zwierzen ia i m aczkiem pisane życiorysy o na
t urze poetycko-erotycznej. Były też krótkie. Najkrótsze 
pismo było te j treści (na wizytówce) „Między 6 a 8-mą męża 

nie ma w domu". Wziął tę wizytówkę mój kolega z teatru, 
który był sza.lenie pod tym wz.ględem dzielny. Ale nie wiem 
jak to si ę skończyło! 

WZ: Czy odpisywał Pan na listy 

AH: Na pierwsze tak. Potem już rzadziej, bo ich za dużo 
było . Teraz znów mógłbym odpisywać. Teraz Krzysztof 
Kolberger n ie może odpisywać . Że nie wspomnę o Danielu 
01brychskim. Moje wielbicielki były zawsze bardzo, bardzo 
sympatyczne. Nigdy nie miałem wielbicielki seks-bomby. 
Te mną najprawdopodob niej gardziły . 
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WZ: Czy już w ówczas myślał Pan o tym, żeby znaleźć 

się z drugiej strony rampy? 

AH : Reźyseria? Myśmy w tamtych czasach reżyserowali 
wspólnie. A ja się od początku wtrącałem. I wtedy zorien
towałem się, źe mam pewnego typu j akieś tam możliwości 

wtrącenia się do tej reżyserii zasadne. I znowu przypadek 
sprawił, że tę reżyserię zacząłem w Poznaniu, jako, że jeden 
z zak,ontraktowanych reżyserów nie przyj echał. Zgłosiłem 

się, że tę wyreżyseruję - zreżyserowałem i jak Pani widzi 
reżyseruj ę do dnia dzis.iejszego. 

WZ: Teraz po 30-tu latach wraca Pan do J elenie j Góry, 
aby reżyserować. 

AH: Widzi P ani, koło się zamyka po tych 30 latach. 
Mam w J eleniej Górze siostrę z mężem i córeczką, miesz
kają na Zan a, n iedalek'o miej ca, w k tórym i ja mieszkałem 
lat temu 29. Tu we Wrocławiu mam brata. Córka n ajstarsza 
Teresa m.ieszka też z mężem we Wrocławiu. A bęaę robił 
„Beniowskiego" dlatego, że jest mi ten sipektakl najbliższy, 
wydaje mi się jednym z ważniejszych z tego tryptyku „BE
NIOWSKI - NORWID - GARCZYŃSKI" i chciałbym 
właśnie żeby ten spek takl dobr ze został przyj ęty w J eleniej 
Górze. Toteż z radością przyjąłem zaproszenie pani dyr. 
Aliny Obidniak. Nie wykluczam, że i ja w nim raz zagram. 

wz: !??? 

AH: Właśnie we wrześniu na 30-lecie mojego pobytu 
w tym mieście, zagrałbym z Danielem Olbrychskim gościn

nie, bo będzie to spektakl w tej samej inscenizacji co w Te
atrze Narodowym przed kilku laty. Premiera „Beniowsk ie
go" będzie w maju, ale nie mogę być obecny, bo będę 
za granicą. Chciałbym, żeby to był spektakl, który pomoże 
pani dyr. Obidniak w budowaniu Teatru J eleniogórskiego! 
Ten Teatr w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie sob ie 
poczyn a. A publiczność przychodzeniem m anifestuje swoją 
akceptacj ę dla tego Teatr u. 

WZ: W Jeleniej Górze są j eszcze ludzie, którzy pamię

tają Pana z tamtego ok resu, pamiętają Pana działalność, 

stykali się z Panem i pamiętają wspólne spędzone razem 
chwile. 

AH : Cieszę się na spotkanie z Jelenią Górą ~ z tymi 
ludźmi, którzy w tym okr esie tak samo jak ja z tej strony 
tak samo oni z tamtej strony rozpoczynali swoje teatralne 
życie. Jeżeli przyjdą i dziś do teatru to znaczy, że i oni 
30 lat temu zar azili się teatrem. To są ludz.ie z którymi 
razem debiutowałem. Serdecznie pragnę ich pozdrowić. 

Wanda Ziembicka 



SŁOWO WSTĘPNE DO PRAPREMIERY „BENIOWSKIEGO" 

W bogatej twórczości Juliusza Słowackiego (1809-1849) -
wielkiego poety polskiego romantyzmu - poemat „Beniow
ski" zajmuje miejsce osobne. P,r zez długie lata żył i tworzył 

Sł·owacki w cieniu Mickiewicza, lekceważony i wyśmiewany 
przez krytykę. Dopiero „Beniowski" - opublikowany w 
1841 r . - i od razu uznany powszechnie za arcydzieło poezji 
p olemiczne j w literaturze polskiej - r adykalnie zmienił 

sytuację poe ty. Nawet najbardziej niechętni Słowackiemu 

krytycy zmuszeni wstali do uznania geniuszu poety. 
Bohater poematu, ma pierwowzór w historycznej postaci 

węgierskiego hrabiego Maurycego Au gusta Beniowskiego 
(ur. prawdopodobnie 1746 - zm. 1786), słynnego awanturni
ka i podróżnika. Za udział w konfederacj i barskiej został 

on zesłany przez Carat w ·1770 r . do Bolszociecka na Kam
czatce, gdzie zorganizował bunt skazańców i na opanowa
nym statku zdołał uj ść pogoni. P o wielu przygodach przy
bywszy do Francfi otrzymał rangę pułkownika i został wy
słany na Madagaskar w celu założenia tam kolonii francu
skiej . Przez m.i~szkańców wyspy obwołany królem , wykazał 
znaczne zdolności .administracyjne, opuścił ją jednak na r oz
kaz władz francuskich. Przeszedłszy do służby w wojsku 
austriackim, kilkakrotnie podróżował do Ameryki, bezsku
tecznie ofiarowując rządowi amerykańskiemu swoje usługi. 

Udało mu się wreszcie przy pomocy Beniamina Franklina 
zorgan izować wyprawę z Am eryk i na Madagaskar. Zginął 

w potyczce z Francuzami. Pozostawił po sobie, tłumaczone 
na wiele języków, i nteresujące pamiętniki i ... sławę nie
zwykłego szachisty. W · polskiej terminologii szachowej zn a 
ny. jest „mat Beniowskiego". 

Ten awanturnik i boh'ater, spiskowiec i świetny organi
zator człowiek 10 los ie dziwnie zawikłanym - w wyobraźni 

Słowackiego urósł do symbolu bohatera romantycznego na 
miarę F a usta i Don Juana. W samym jednak poem acie nie
wiele zostało z prawdziwych przygód Maurycego Beniow-
kiego. Ważny był dla poety pierwszy imp]Jls - a ·potem 
został już tylko typ romantyczn ego bohatera, k tór ego histo
r yczny Beniowski tak doskonale uosabiał. 

Pisze więc najpierw Słowacki dramat w stylu „Fausta" 
Goethego, w którym Beniowski, kuszony jest przez diabła 

Pamfilusa. Przerywa jednak tę pracę i postanawia poemat 
o Beniowskim stworzyć w stylu „Don .Tuan a" Byrona. Po
dobnie jak Byrona ożywiła go chęć dania odprawy niechęt
nym mu krytykom. W tosunkowo krótkim czasie powsta je 
pięć pierwszych pieśni - główny zrąb dzieła, któr e pozo-
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stało niedokończone. Z pozostałych pieśni znane są tylko 
obszerne fragmenty. 

Sposób ujęcia tematu i mistrzowskiego wiązania pole
micznych dygresji znalazł w Byronowskim „Don Juanie". 
Wybór oktawy również zawdzięczał Byronowi. Nie bez wpły
wu też pozostało uwielbienie dla Tassa i Ariosta, czytanych 
w młodości, którzy również posługiwali się w swych poe
matach epickich tą strofę. Nadał jej jed~ak Słowacki indy
widualne, mistrzowskie piętno. Również pomysł, budowa 
poematu różne są od Byronowskiego „Don Juana". Struk
tura utworu Słowackiego jest lżejsza, ry tm bardziej niespo
kojny, akcja bogatsza, krótkie sceny komponowane bardziej 
dramatycznie i - co j uż dawniej podkreślano - bardziej 
teat ralnie. Z niedoścignioną doskonałością przeplata się w 
poemacie żart z poważnym wyznaniem, w pomnienia z frag
mentami polemicznymi, poetyckie wizje przeszłości Polski 
z igr aszkami słownymi. Powołał Słowacki do życia cały 

tłum postaci, każda plastycznie zarysowana: młody, dziarski 
Beniowski, dumna i czysta An iela, ener giczna Swenty.na, 
natchniony k s. Marek, rubaszny Dzieduszycki... 

Ale nie te postacie, t ak wyraziste i realne, nie fragmenty 
epickie o życiu, dziejach i przyrodzie Polski - jedne z naj 
wspanialszych literackich dokumentów epoki - stanowią 

o wartości poematu. J e t on przede w zystkim natchnioną 
pieśnią o czarodziejstw ie sztuk i poetyckiej, osobistym wyz
naniem p oety, polem icznym pamfletem na wady narodowe 
Polaków. W gwałtowności oskarżeń, w sile polemicznej nie 
m a sobie r ównego w c.ałej literaturze polskiej . 

Realizacja sceniczna naśladuj e możliwie w iernie atmosferę 

i wątek fabularny tego niezwykłego poematu. Oczywiście 

należało znaleźć swoi ty , teatralny język dla przekazania 
całego bogactwa treści i charakterystycznego ry tmu dzieła. 

Sławne dygresje polemiczne poety, którym i przeplatany jest 
wątek fabularny na język sceniczny w ten sposób, że zain
scenizowano wybrane dygresje powierzając J:Ole np. Ofelii, 
kr óla Stanisława Augus ta, Ryszarda I II .- poj awiaj ących 

się w poemacie - aktorom grającym te postacie w spek ta
klach Adama Hanuszkiewicza n a scenie Teatr u Narodowego. 
Finał przedstawienia z użyciem mostu oświetleniowego jes t 
np. wiernym p owtórzeniem zakończenia „Hamleta", podob
nie jak użycie ceny obrotowej w części pierwszej nawiązu
j ącej do sły.nnej (ponad 300 spektakli) inscenizacji Hanusz
kiewicza „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego ,rozegranego 
całkowicie ·na obrotówce. W części drugiej, w scenie czy
tania pięciu autentycznych listów poety do m atki, które 
wmontowano w t ekst poematu, odtworzono przy pomocy 
kostiumu wierny, charakterystyczn y wygląd poety w róż
nych okresach jego życia. 

(Program tea tra lny d o p r apremiery „ Beniowsl<ie
g o'', Teatr Narodowy . 13.111.1971) 
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Stefan Treugutt 

BOHATER „BENIOWSKIEGO" 

I ntencj ą autora, poety, wielokrotnie powtarzaną, jest pi
sani e powieści narodowej . To jes t powieść na temat nar o
dowy, historyczny, ukazuj ącej prawdę obyczaju, celowo 
przeci wstawnej wobec romantycznej poetyzacji i r omanso
wej f1ikcyj ności - inte ncją jes t prostota powi e ś ci. Tę naro
dową pros totę obserwowaliśmy w ekspozycj i fabularnej 
wszędzie t am, gdzie opowiadaj ący celowo dyskredytował 

rozwią zania tradycyjne, gdzie budował świadomie opozycj ę 

między sztu cznością poezj i i natUJralnością , zwyczajnością 

prozy. Taki miał być nade wszystko. bohater tytułowy , jego 
prostota szlachecka, obyczajowa motywacja jego syt uacji, 
rzeczowo u zasadnione, czyli r ealistyczne m otywy wyja Zidu 
itp. Wybór bohatera, tak sarno jak wybór tematu, to fun
damentalna kwestia początk owa wszelkiej dalszej problema
tyk i powieś ci narodowej. A dla p oety r om antyka pr oblem 
wikłał się dodatkowo, nie był prostą kwestią decyzji 
warszta tow ych ani tylko zmianą m etody kształtowania fikcji 
narracyjnej. Słusznie zwraca uwagę dzisiejszy badacz Byro
na, i ż „jest on jedynym poetą w ,ruchu romantycznym, k tó
rego bohater był j ego poezj ą czy też, którego poezja egzy
stowała dla jego bohatera" . Chci ałoby s ię powiedzieć j eszcze 
dobitnie j: jego typ bohatera był jego poetyką, jego poetyka 
stworzona była dla bohatera tegq właśnie typu. Bohater po
wieś·c1iowo ·zwyczajny, obyczaj owo prawdopodobny i sp raw
dzalny, był bohaterem przeciwstawnym wobec wzioru By
rona, nie był indywidualistą, n.ie był geniuszem, nie był 

poróżniony ze społecznością tak, by w jego bun cie zawie
rała si ę m oralna ·ocena epok i... Bohater tak i, pod piórem 
rom antyka, s tawał się przeciwromantyc:ziną d emonstracją , 

kapitulacj ą jednostki naznaczonej piętnem niezwykłoś c.i 

wobec t ego, ·CO pospolite, ważne d la zbiorowośc i , bohater 
taki irozsa dzał po prostu - swą skromną prostotą - ro
mantyczne uproszczenia. 

Ależ ów ty tułowy bohater nosi t akie nazwisko, jakie 
czytamy właśn ie na k arci e tytułowej, nazwisko .n iezwykłego 

rycerza foPtuny, bohatera setek awantur; Maurycy Beniow-
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ski nie może, już ty lko jako aluzja do postaci r zeczywistej, 

być człowiekiem zwykłym, przeciętnym. Autor powieści nie 

ma zamiaru udawać, że to j akiś inny, wymyślony przez 

niego Beniowski - nie, to będzie ten sam, barszczanin, wię

zień na Kamczatce, król murzyński - j uż w trzecim wier

szu pieśni I czytamy: 

Wysolrn go potem wyniosła sława .•• 

Nie chodzi o jak iekolwiek zaskakiwanie czytelnika, już 

nazwisko na k ar cie tytuiowej jest informacyjnie dobitn e, 

nie brak także aluzyj nych odwołań do współczesnej autora 

i czytelnika wiedzy o dalszych, niezwykłych losach Beniow

skiego. Taki charak ter ma dygresja o „Nimfie smętnej ", 

świadomej przeszłości, i o wa1rtości najbardziej nawet bła

hych pamiątek po sławnych ludziach. Bohater jest jeszcze 

młody, sarn nie rozumie, że „poezja go otacza", „brak mu 

formy gotowej'', czuje nie spostrzegaj ąc niezWYkłość swego 

losu „a priori". My przecież wiemy, a utor n am o tym, co 

bę dzie, przypomina: 

P r zez wszystk ie t a kie sceny, odgr ywane 

W t e a t r ze naszych wnt; trzności M a u rycy 

P r zejdzie, u czuje sercem każdą zmianę , 

Czas m u postawi zwi er ci a dło różnicy, 

Czas matema tyk . 

Ale to j uż będzie Maurycy Beniowski, nie jaki ś tam pan 

Kazimierz, utracjusz, przyszły ułan. Bogact wo jego przy

szłego życia wewnętrznego odpowie fanta stycznej dziwności 

życfa: 

... m ó j boh ater m a j echać d o lodów 

Sybirskich i do Ch in i pod Ekwad or, 

Do in n y ch n a gich i dzikich narodów, 

( ..................... ......... .... ....................... ) 
Ry cerz mój rąbie , za bi j a, k a le czy, 

Na kształt Hektora, A jaksa, Orla n da ; 

Przyby wa zamkom w porę do odsieczy, 

P isze kronikę w ierszem, j yok Wiganda, 

O awan t ura ch własnych - geografią, 

Po które j ludzie do Kamczat ki trafi ą. 
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Podczas pojedynku z Sawą (pieśń IV) Beniowski omal nie 

zginął, co poeta - narrator tak komentuje: 

Bóg zachować ra czył 

Człowieka, a ja zeń zro bię olbr zyma„. 

Słuszna uwaga, że to siła potężniejsza od autora zacho

wał a wtedy Beniowskiego przy życiu ; gdyby go Słowacki 

uśmiercił, mielibyśmy j akiegoś innego człowieka w powieści, 

tyle że imiennika zdobywcy Madagaskaru. No i nie byłoby 

czasu przyszłego, tego: „ja zeń z r obię olbrzyma". W pier

wszych pi ęciu p ieśniach zapowiada s i ę nie tylko powieść 

narodową, zapowiada s i ę nie tylk,o szlacheckiego, prostego 

bohater a tej powieści, przypomina się także przys·złe nie

zwykłości jego losu - przypomina się historyczny pierwo

wzór postaci, by oczywista s tała się niezwykła przyszłość 

osoby literackiej (.„) 

Wróćmy r az jeszcze do pierwszej oktawy, do pierwszych 

wier szy powieści o Beniowskim: 

.„u bogi szlachcic n a P odolu; 

Wysoko potem go wyniosła sława „. 

Obyczajowa zwyczaj ność bohatera oraz sława fantas tycz

nej kariery. To dr ugie przyobiecane j uż w tytule, pierwsze 

programowo przez autora dodane. W trybie dygresji inter

pretacyjnej zwróc i ć warto uwagę na powtarzającą się i tu 

- wręcz obsesyj.ną - antyschematyczność ogólnego ukła du, 

któr y zapowiada s i ę w pierwszych pieśniach. Bo to, co nale

ży do sfery powieściowej zwyczajności, do „prostoty" boha

tera - to w stosunku do znanych Słowackiemu przekazów 

o pamiętnikowym Beniowsk im jest liter ackim wymysłem, 

autor ką fantazj ą. I przeciwnie, to, co jest przyszłą jego 

karierą - fantastyczna awanturniczość jego życiorysu - to 

przecie ż, bardziej lub m niej dokładnie, odpowiada praw

dzie życiory•su czy, co dla p isar za na jedno by wyszło, praw

dzie pr zekazu. A więc: w obu sferach odnaj dziemy żywioł 

fantastycznego nieprawdopodobieństwa, w obu jest t ak sa

mo prawdopodobieństwo, zgodność z historią. 

Czy prawdziwy jest tedy pier wszy Beniowski, młodzieniec 

o manierach ekonoma, przyszły ułan-ipatriota, czy też 
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hrabia Beniowski, przyszły eksplorer for tuny na czterech 

kontynentach? Obaj, bo bez wątpienia obaj, mają rangę 

rzeczyw istego bohater a powieści, oba j składa j ą się na tę 

samą pos tać. Na pos>tać podwójnie zapowiadaną, bo a priori 

jest Beniowsk i osobą obyczajowo pospolitą i kimś absolutnie 

niepospolitym. Zaś najba rdziej ważne zdaj e s ię to, że ten 

o dwu obliczach Beniowski jest zaprezentowany deklara

tywnie, jako bohater idealny, przyszły - w k tórym rozwią

zana zostanie s przeczność między pospolitością osobnika 

anoni mowego i niezwykłością osoby uniwesalnej, takiej, k tó_

ra by s ię mogła stać przekażnikiem s woistych wartości 

dodatkowych. 
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(Fragment książki „Beniows ki" - k ryzys indywi

d u alizmu romantycznego, Warsza w a 1964) 
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GŁOSY KRYTYKI O „BENIOWSKIM" 

W. FILLER 

Hanuszkiewicz ma siłę maga: czego dotknie - zamienia 
w teatr. Poemat o Beniowskim pełen pokrętnych dygresji. 
pełen miejsc wykropkowanych, po których poeta ;,pisze 
dalej" poemat o Beniowskim, w którym urocza kruchość 

barw narzuca nerwowe tempa frazie, a ironia znajduje 
wyraz w zdaniach sz,czekanych i krótkich, zdawał się tu taj 
stwarzać trudności nie do pokonania. Inne niźli tekst Nor
wida, gdzie przeszkodą była tak wielka kon densacja myśli , 

że słowa stawały się od niej zbyt ciężkie, brzemienne, sta
tyczne; w „Beniowskim" nale7.ało dm :ignąć w biegu rozfi
glowany rytm i okiełznać go. A raczej nie okiełznać, lecz pod
powiedzieć mu nowe, w prostokąt scl ny wpisane, diagonal
ne. Hanuszkiewicz to zdziałał. Zdziałał więcej: on nie „Be
niowskiego" sprowadził do teatru, l· !CZ dla „Beniowskiego" 
wymyślił nowy teatr. Zapożyczył .go w kab arecie, szopce, 
pantomimie, piwnicy jazzowej i z t• ,go chaosu form zbudo
wał urzekające, a jednorodne wie owisko teatralne, gdzie 
Beniowski hasa na lajkonikowym rumaku, gdzie gołębica 

z jarów podbarskich wykluwa się w smukłą , czarnym try
kotem obleczoną koryfejkę, gdzie reflektory maluj ą rzekę 

środkiem sceny płynącą, pojedynek z Tatarami ma kształt 

baletowej burleski, a wszystko ro.:grywa się w cieniu m on
strualnego pasa słuckiego, 'r<:tór r Marian Kołodzi ej nad 
aktorami zawiesił niby baldachim jaki, w zwieńczeniu kwie
ciem polnym umajony. Jak w kalejdoskopie obrazki, tak tu 
zmieniają się konwencje, a wspólną im jest lekkość i dowcip. 
Nie waham się powiedzieć, że godne są one lekkości i dowcipo
wi samego poety. Nawet gdy przybierają wyzywający kształt 
dygresji pro domo sua: tekstem Słowackiego dowcipkuje 
sobie Hanuszkiewicz z Hanuszkie Nicza - to Ewa Żukowska, 
gdy mówi zdanie o Ofelii, skrorr. nie dygnie nóżką; to J eny 
Kamas p rzejdzie przez scenę w kostiumie Ryszar da III, gdy 
się Szekspira wspomni. Dygresje te przecieź są z ducha tego 
poematu, w którym wieszcz g~sto wywód przerywał, by 
konkurentom nawymyślać, a siebie zachwalić ( ... ) 

To wszystko przedstawienia część dopiero pierwsza. Dru
gą rozpoczyna Hanuszkiewicz cid strof „Beniowskiego", w 
których Słowacki wzdycha do Ludwiki Śniadeckiej. Aktor 
przerywa wiersz, dodaje kilka zdań z listu do Pani Salomei, 
na scenę wchodzi Maria Stuart i Rizzio. List mówi o $nia-
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deckiej, Maria Stuart to właśnie Ludwika, a kostium Rizzia 
ok.rywa J uliusza. Jesteśmy śv.fadkami zabiegu scenicznego, 
którego sens ( .. . ) nie wszyscy zrozumieli. A przecież jest to 
teatr diabelnie jasny i chyba jasnością swą właśnie poraża. 
Hanuszkiewicz. do którego tak często strzelano z pozycji 
QOlonistyk.i zagłobiańskiej, tedralizuje oto filologów-kom
paratystów. Mówicie „co miał na myśli poeta, kiedy pisał 

o ... ", mówicie to uczenie za·Nile, a ja to zagram!!! I gra 
Hanuszkiewicz filologię polską. Najpierw tę wymęczoną na 
iblowskich seminariach, przy.:zynkarską, opisywacką, wyl}a
zując jej niezamierzoną śmie>zność: wkracza na scenę sześ
ciu Juliuszów S., a każdy w kostiumie pieczołowicie przeko
piowanym z opisów, zawartych w listach do Pani Salomei. 
Jest więc Słowacki w egipskim szlaf.roku, jest Słowacki -
alpinistą, Słowacki w .pa.rys:dm surducie, „co się na wszy
stkie okazje nadaje". 

Zaś potem przechodzi Ifanuszkiewicz ku filologii serio. 
Już nie drwJ, nie b awi się w wykrywanie formalnych podo
bieństw, lecz demonstruje monolitycz,ność myśli, która pod 
piórem poety różną mieni ~c się barwą, zespolona była prze
cież w jednej idei nadrzędnej, w miłości ojczyzny. Miłość 
to gorzka, bo czasy łatwemu optymizmowi nie sprzyjały, 

miłość znajdująca ujście w .romantycznych mistycyzmach, 
ale przede wszystkim miłość mądra, b o wo1na od szowiniz
mu, a pożytek ojczyzny dostrzegająca i w mówieniu o wa
dach społeczeństwa, nie tylko o jego cnotach. Tym długim 
wywodem, na który obc;k firagmentów „Beniowskiego" zło
żyły się .również wyimki z „Księdza Marka'', „Zawiszy Czar
nego" i „Poema Piasta Dantyszka" odbiega Hanuszkiewicz 
od nastroju, jakim prz~poił część pierwszą spektaklu. Że 

przecioeż myślom „Beniowskiego" wywodzi konsekwentny ciąg 
dalszy, a formą początkowej zabawy jedynie ui:;pokaja, ta 
odmienność nastr oju przekonuje. 

E. WYSI~SKA 

(Witold ł'ill e r, Poezja, filologia wspaniały teatr, 

„Kultura" 1911, lir 14, ~· 10) 

Czym jest „Beniowski" jako przedstawienie teatralne? 
Scenicznym odpowied:1ikiem poP.m;:itu? Po·r tretem Słowac

kie.eo. ana1'ogicz.nym do telewizyjnych portr etów romanty-· 
ków z cyklu Studia 6 l i do teatralnego Nor wida? Zabawą 
w uspółcześnianie znaczeń i sprawdzaniem nośności fascy
nującego tekstu? Emorjon al.nym rozrachunkiem ze szlachec
ką przeszłością? P odsumowaniem przez Hanuszkiewicza pro
blematyki własnych inscenizacji? Lekcj ą literatury? Lekcją 
myślenia teatralnego'! Dtóż jest tym wszystkim po t!'Osze, 
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stąd przy pierwszym zetknięciu wrażenie ugromnej różno

rodności, rozmnożen a wątków, bogactwa pomysłów. Ale 
także tym wszystki; 1 wyrywkowo, nie do końca - i s tąd 

uczucie ni edostatku pozos>tające po obe jrzeniu całości. 

Przy bliższym km1takcie z przedstawieniem nie trudno z 
różnorodności fragm entów wydoby ć dwa zasadnicze nurty: 
his tori ę Beniowskit go i sumą dygres ji autotematycznych. 
Adaptacja zachowuje za tem dwuwarstwowość poem atu, ma 
wars twę fabularną i dygresyjną. Stara się również zachować 

ich wzajem ny stosunek. Zmienia natomias t i zmien iać m usi 
zasadniczo ich funkcj e. Sprawa fabuły to sprawa obraz-u 
scenicznego, który byłby plas tycznym odpowiednikiem obr a
zu poetyck iego. Sprawa dygres ji to sprawa łącznika w spek
taklu i k omenta rza do spektaklu, uzasad ni enia dokonanego 
wybor u t ek stów i określonego ciągu skoj arzeń. Bar dzo 
istotne znaczenie zysk uj e wielofunkcyj na rola, oznaczona w 
programie trzema gwiazdkami, r ola prowadzącego spek takl, 
poety i reżysera. Występuj ący pod t rzema gwiazdkar_ni Adam 
Hanuszkiewicz wygłasza tek sty, które można traktować za
r ówno jako wypowie d ź autora poematu „Beniowski ", jak 
narra to.ra czy reżysera przedstawienia, któr e p od tytułem 

„Beniowski" weszło na s cen ę. Rozróżn ienie o czywiście w 
żadnym momencie n ie jes t całkowite. Hanuszkiewicz zdaje 
s ię bawić dwuznacznością s łów, k tór e, będąc zwierzeniami 
poety, s ta j ą s i ę także aluzjami do jego własnych pos unięć 

inscenizacy jn ych. I można podej rzewać, że zależy mu na 
tym, trak towanym zres ztą z h umorem, utożsamie niu kłopo

tów twórczych. 

Wpr owadzona w tak i sposób żartobliwa n uta domin u je 
w pierwszej części przed~tawienia. Jej k limat i s tyl, r ytm 
i temperat ura wykonania sprawiają, że jes t właśnie częścią 

zamkniętą. Wpływa na to także i układ tekstu. Repr ezen
tuj e, jak chcą ni ektór zy, styl kabaretowy, ale miał to być 
j ednocześnie styl zabawy w teatr, pomyślany tak , by możli 

we było zasugerowanie działań improwizowanych. Ściś le 

wyliczone efekty dialogów z p annami występującymi jako 
Muzy, zazdrosnymi o pełne entuzjaz,m u S'łowa, którymi p oeta 
opisuje ukochaną Beniowsk iego, Anielę , są t akiej pozoro
wanej spontaniczności przykładem. ( ... ) 

Mamy wi ęc zabawę w teatr z wygraniem elementów k o
m izmu, m amy dowód znakom ite j celności poetyckiego słowa, 

jego dow cipu ł ironii, m amy elementy opowieści epickiej 
o p rzedmiocie lirycznym, m amy jeszcze motywy auto tema
tyczne teat ru - l.'ozwiązania wprowadzone przez Hanusz
kiew icza na zasadzie cytatu z własnych, ale n ie tylk o, 
prze dstawień ( ... ) 

Ak t drugi scenar iusza Hanuszk iewicza zaczyna się w 
s tylu aktu poprzedniego. Chara kter dygi:esji zm ieni się 

jednak dalej r adykalnie. Zaraz po w st}Pie i obietnicy poka
zania „Domu na Podolu" Hanuszkiewicz p or zuca „Beniow
sk iego" i s i ęga po listy Słowackiego do m atki. Tak, jak by 
próbował związać „dom" ze wsp omnieniami młodości poety( .. . ). 
Nas tępuj e dalsza scena listów, fragmentów p rzemieszanych , 
celowo zakłócających chronologię wydarzeń , będących czymś 
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w rodzaju •szkiców do p ortretu. W roli Słowackiego wystę

puje s ześciu młodych l udzi. Znikają, gdy zjawia s i ę ak tor, 
który jako Norwid opow ie o śmierci poety. Sek wencja ta 
wyrasta na samodzielną całość, po niewielki.eh uzasadnie
n iach mogłaby się znaleźć jako bardzo dobra audycje w 
programie telewizj i ( ... ) 

Pow rót do „Beniows kiego'' dok onuj e . s ię przez m onolog 
(„Dawna ojczyzno moja") w wykonaniu Olbrychskiego, poe
tyckie serio wiąże s ię z przejściem na ton żałobnej r ecytaoji. 
Jedyną rzeczywistością stała się klęska. Jeżeli tak jednak 
miała wyglą•dać komtpozycja strof poematu (obrazki nadziei 
- ob raz cierpienia) to' mógł Hanuszkiewicz nawet w zar y
sowanym przez s iebie układzi e znaleźć bardziej tea tralne 
przej ście z jednej części do drugiej. Sy,gnałem innej tonacj i 
i naturalnym zakończeniem miłosnych westchnień i h arców 
na koniach była og.romnie sugestywna scena z księ dzem 

Ma.r kiem, który po skierowani u Beniowskiego na drogę 

służby publicznej (jakże wyraźny moment w literackich bio
grafiach bohate.rów •romantycznych) w pełnym siły przem ó
wieniu ~wraca s i ę wpr ost do widowni. J ego odejście - mo
m en t n astroj owo-p atetyczny - stan owi naturalną, choć nie
zamierzoną, cezurę w przedstawien iu. 

(E lż bieta Wysińska, P rze k az s łowa poety , „ Teatr " 

1971, n r 9, s. 13-14) 

W, N ATANSON 

Na wstępie Adam Hanuszkiewicz zapowiada: „Zobaczymy 
nie spektakl lecz próbę". Zap ewne jes•t to z jego str ony żart, 

filut erna przekor a. J ednak wy czuwamy w pr zeds tawieniu 
„Beniowskiego", na scenie Teatru Narodoweg·o, o.żywczą 

i intrygującą at mo s ferę p r ób y. Odnosim y wrażenie 
(oczywiści e złudne!) , że nic tu jeszcze nie s tężało w kształt 

ostateczny, ni enaruszalny i nieo dwołalny. J est nastrój for
mowania, stwarzania, pows tawania. 

Słowacki został przy tym uszanow any. A nawet bywa sta
le obecny. Wiadomo, że auto.r „Beniowskiego" chciał zrazu 
swój utwór przyoblec w formę dramatu. Rychło tego planu 
zaniechał, napisał rzecz o st rukturze nieteatralnej. Struktu
rze migotliwej i zmiennej , jednak ściśle obliczonej. Mister
nej, ł ączącej epopeję romantyczną w du_chu Byronowski ego 
„Don Juana" z opowieścią s ensacyjną, z płomienną polemiką 
prze~hodzącą w pamflet, z esejem i felietonem. Przenieść to 
do tea tru, pogodzić z teatrem? Przyznam, że nie wierzyłem, 

aby to było możliwe. 
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Udało się jednak! Strofy poematu uderzając o siebie stają 
się scenicznymi sytuacjami. Czytanie listu Anieli do Be
niowskiego przeobraża się w żywą i przejmującą scenę mi
łosną. Konna jazda bohatera uskrzydla się i ruchem (sce
nicznie bardzo misternym) i muzyką. Sama nawet prezenta
cja postaci staje się elementem scenicznej gry. Beniowskie
go charakteryzuje najpierw Narrator, grany przez Hanusz
kiewicza, potem on sam o sobie mówi („.) 

Adam Hanuszkiewicz zżył się poufale i przenikliwie z 
twórcZiOścią Słowackiego. Etapami drogi do „Beniowskiego" 
były zapewne jego prace nad „Księdzem Markjem", „Fan
tazym" i „Kordianem" (a może i nad spadkobiercą myśli 

Słowackiego, jakim był, w poetyckiej komedii „Dla miłego 
grosza", Apollo Nałęcz-Korzeniowski). Tej wielo·letniej pracy 
zawdzięcza zapewne obecny „Beniowski" swój artystyczny 
sukces. 

(Wojciech Natanson, Sceny z „Beniowskiego", 

„Zycie Literackie" 1971, nr 14, s. 7) 

----.. .... ~.-.-łlllH • łffC-119'._... ... , __ _ 

J. SZCZA WIRSKI 

Zygmunt Krasiński tak ocenił największy walor twórczo
ści swego przyjaciela i antagonisty : „Potęga Słowackiego 

najba.rdziej w stylu ·zawarta. Styl jest najogólniejszą formą 
każdego utworu sztuki; nim jak przędzę i z niego, jak z 
materiału, snuje pasmo swoje poeta„." Te słowa, przerzu
cone przez całe epoki, wyjaśniają, dlaczego tak skwapliwie 
powraca do Słowackiego współczesny twórca teatru, który 
twierdzi, że myślenie formą jest atrybutem tego teatru! 

Powiedziano, że pisząc „Beniowskiego" układał Słowacki 
poemat o sobie i o dawnej Polsce. Hanuszkiewicz podjął to 
i poszerzył, pozostając jednocześnie wierny zawartej w tym 
utworze bolesnej, ale i pełnej fascynacji ocenie polskiej' 
pszeszłości szlacheckiej, a także towarzysząc zmaganiom się 
wrażliwej osobowości artysty z naporem zdarzeń prawdzi
wych. Przestrzegał więc ireżyser konsekwentnie owej dwu
płaszczyznowości tematycznej przedstawienia, wyznaczone
go przez dwa nurty wyrażające się w indywidualiźmie i 
ra•dykahzmie społecznym Słowackiego. Tworzy zarazem Ha
nuszkiewicz opowieść o Słowackim - wizjonerze i Słowac-

. kim ,;zdumiewającym racjonaliście", jeżeli mamy się posłu
żyć określeniem prof. Wyki. P ojawia się w tym przedsta
wieniu sam poeta rozpisany na postacie, opisujący i demon
strujący (jesteśmy przecież w teatrze) swoje ubio·ry, zdjęcia, 
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znajomości przygody, także tę ostateczną - spotkanie ze 
śmiercią. Tym razem jednak słowami Norwida ( ... ) Słowacki 
rozmieniony na kilka postaci, staje się bardziej codzienny, 
zbliżony nam przez listy, mówi spokojniej, bardziej dojrzale, 
niż słowami młodego Beniowskiego. Jest to Słowacki mó
wiący o sobie, a nie o sprawach publicznych. Namiętności 
są ściszone, barwy pcrzygasły, cienie stały s ię spokojniejsze. 

Wyszedł więc realizator p oza ramy tekstu „Beniowsk iego", 
ale zadziwiająco potraktował partie utworu naj ba r dziej pu
blicystyczne ( ... ) Na plan ie wizji Słowackiego pojawia s i ę 

wielki epos P olski X VIII i X IX- wiecznej, widzianej wielo
barwnie. Reprezentują ją: Ksiądz Marek, żołnierz-wizjo

ner, mora lista i ·z.drajca Dzieduszycki, którego przebite szty
letem ręce zakrwawiły s tół u Sta rosty. (. .. ) Losy Ma urycego 
nie mogą obrazami wypełnić sceny, n a którą wkraczaj ą losy 
nar·odu. Dlatego to naj bardziej publi cystyczne, ale i n aj 
silniej zabarwione wi elką pxzygodą dzi eło S łowackiego zin
krustow ane zostało przez Han uszk iewicza fragmentami z 
„Poemów Piasta Dantyszka o piekle", „Marii Stuart", 
„Księdza M·arka'', „Króla Ducha", no i „Listów" Słowack ie

go do matki. 

Te adaptacje wt apia reży ser w bogaty, ale niesprzeczny 
tok sceny, z .n iezwykłą ła twością i logiką w przechodzeniu 
od tekstu do tekstu, od nastroju do n astroj u, od przeżyć in 
dywidualnych i dozna!'i. osobistych poety do spraw ogólno
narodowych, od pat riotycznego, czystego patosu do bolesnej 
drwin y, od dystansu wobec niemal ilustracyjnie potr aktowa 
nych zdarzeń, do utożsamiania losów postaci z losem auto
ra. A postacie te wyłaniają się z różnych konwencji, towa
rzyszą reży serskim przymiarkom, wytrzymują świadomie 

podkreśloną teatralność ( ... ) 

Tak tedy przedstawienie „Beniowskiego.'', żyj ąc formą, 
zdobywając widza poprzez formę, wprowadza dyskus j ę o 
his torycznych, ale zarazem żywotnych racjach i postaw ach 
narodu. Ukazuje czerep r ubaszny Polsk i szlach eck iej i jed
nocześnie tragizm te j warstwy społecznej, k tóra podtrzymy
wał a trwanie narodu. Przywołu j e świadomość ludu, tu nie
mal n ieobecnego, wywołanego pr zez poetę z tej n ieobecn ości 

i przedstawia wielobarwność polskiej religijności, jej skłon

ności do powierzchownie mis tycznych uniesie!'i., ale zarazem 
i jej konkiretność w sprowadzaniu Bożego współczucia do nizin 
ludzkiej nędzy. Podnosi godność umęczonego nar odu do ran
gi podmiotu historycznych osądów. Sprawa polska decyduje 
s ię w kategoriach sprawiedliwości wiecznej, przywołanej 

jednak przez ludzi: Księdza Mark a , szarą bi edotę , odartą 

z h usacrskiego blasku , konfederatów. Dlatego dwie Marie: 
Matka Boska Sanocka i Matka Boska P oczajowska tak pr o
sto i na turalnie odrzucaj ą pancer ze swoich odświętnych 

s tro jów i w szarej, do śmiertelnej k oszuli podobnej sukni, 
idą między ludzi krwa,wiących i umieraj ących, aby wmie
szać się w tłum tragiczny, wejść w historię narodu. 
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(Józef Szczawif1ski, „Beniowsk i" w Warszawie, 

„Kierun k i" 1971, n r 13, s. 8) 

J. A. SZCZEPANSKI 

Pierwsze słowa, jakie padają ze sceny to powitanie „do
bry wieczór państwu"; w ostatnich brzmi pożegnanie „do
br anoc państwu". A więc kabar et z konferensjerem, o czym 
ty~e pisano? Niech nas nie łudzą ozdobnik i, hałaśliwe wtręty, 

osoba ·nar-ratora. Jeśli z kabaretu jest coś w „Beniowskim", 
to jest to tylko rama dla historii pewnego szlachci ca, opo
wiadanej kapryśnie, urywkowo, ale przecież nie bez c i ągłości 

i k onsekwencj i. I nie w pcrzekazywaniu, powiększaniu czy 
rozdrabnianiu dygres ji uzewnętrznia się wyobraźnia teatral
na Hanuszkiewicza i jego pomysłowość, którym w „Beniow
sk im" dał z.resztą tak bogaty, że w moim rozumieniu aż 

przesadny wyraz: lecz w pójściu drogą „Kor diana", impro
wizacji n a m ateriale scenicznym, który tkwił implicite w 
oryginale. 

„Za panowania króla Stanisława" ... Na scenie Beniowski 
i panna Aniela, regimentarz Dzieduszycki i ksiądz Marek, 
na scenie Kozacy i Tatarzy, na scenie k r ól Lada V\ry w kon
tuszu i chan krymski z .groteski - na scenie świ at z „Be
niowskiego", potraktowany z dys tansem, z humocrem, ale i 
z szacunkiem dla jego tragedii. Słowacki w „Beniowskim" 
był ironiczny i dowcipny i Han uszkiewicz w swoim „Be
niowskim" jest i r oniczny i dowcipny. Więc chociaż Słowacki 

był romantyczny i nieokiełzany, a Hanuszkiewicz jako się 

rzekło, odwołał się do racjonalizmu, aluzyjk i niektór e usu
waj ąc , inne łagod ząc, ostrość tu i ówdzie przy tępiając a 
szorstkość przygładzając - k limat „Ben iowsk iego" pozos tał 

i wdzięk nienaruszony. Brak pewnych spięć wynagrodziły 

pr zy tym zabiegi zgoła niebywałe: uc ieleśnienie Muz i nimf, 
Matek Boskich i Swiętego Piotra, pojawienie się Ryszarda 
III i m uzy w kostiumie Ofelii, stopniowo potęgowany ko
mizm scen poj edynków, gdy szlachcice hasają na lajko
nikach, albo walczą spieszeni udając, że z s iodeł ; aż gdy 
dochodzimy do walki Beniowskiego z „całym tatarskim pa
chalikiem" bój zmienia się w balet, w taniec iudzi i szabel, 
Cała zresztą sekwen cja krymsk a utrzymana jest w operet
kowym en tour age' u, ale jeżeli jest operetką - to jakby sio
strą upolitycznionych operetek Offenbacha. 

Dowcipne i na m iejscu okazały się też pewne wstawki 
teks towe, jak wprowadzenie żartobliwych dopełn iaczy z dwu 
osobnych wier szyków Słowackiego : „Bo m nie matka mo ja 
miła" podśpiewuj e chwacko Beniowski przy w tórze m uz, 
a „Pr zy kościołku mój aniołku" nuci zawadiack o wąsaty 
Borejs·za. W jedny m miejscu doczepiła się też strofk a z „Po
dróży n a Wschód", tak zresztą bliska „Beniowskiemu", że 

kto odgad ni e że to wstawka? W ogóle w te j warstwie poe
tycko-fabularnej części pier wszej widowiska są sceny urze
kaj ące s woj ą teatralną poetyckości ą, jak bal u Starosty, 
świetn ie związany z obu zalotnikami Anieli , albo jak barw
ny black au t z k rólem z Warszawy, równie ch ińskim cieniem 
jak król L adawy. Tu zagrała i poezja, i plastyka ruchu, 
i dekoracje, i akompaniament muzyczny. Dominuje w tej 
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części pier wszej ton ariostyczny i ironia romantycma. Wynika
ją one z intencj i reżysera, ale także z j ednolitośc i tonac ji 
„Beniowski ego", który również w swej w ar stwie fabularnej 
- a raczej w niej p r zede w zystkim - jest poematem heroi
komicznym , pisanym z demonstracyj ni e jawnym przy
mrużeniem oczu. Słowacki zachował d ługo cudowny dystans 
do swego boha tera i częs to kpi zeń w żywe oczy. H anusz
k iewicz zachował ów artys towsk i, intelektualny dystans, dał 

m u świe tn y wyraz w s woj ej prezen tacji Beni owskiego i jego 
pr zygó d także przez in tel i gentną , doskon ale w reżys ersk ie 

zamys ły trafiaj ącą grę Olbrychskiego. Ale pr zy przewadze 
fabuły nad dygresjami wytrwał, pr zy najm niej do przer wy, 

dobrze, że wytrwał. 

H anuszkiewicz całym sercem wyczuwa patriotyczne unie
sienia i p otrafi im dać wyraz zaangażowany, namiętny. 

Ale Hanuszk iewicz poj ą ł również gniew patriotyczny Sło

wackiego i gorycz jego słów, szyderstwo jego inwektyw. 
„Beniowski" n ie jest ani apologią sa.rm at yzmu ani tromta
dracj i pseudopatriotycznej, „lizaniem szabli ułańskiej ' ', jak 
kiedyś taką egzaltacj ę określił I rzyk owski. Wojenkowatych 
wymachiwań szablą dość mamy w filmach i serialach. W 
oj czyżnie Pana Wołodyjowskiego , kapitana Klossa , czterech 
pancernych i p sa - by j u ż n ie sięgać do dawn iejszych s·te
reotypów i k lopsów - ni gdy dość za trzyk ów trzeźwości , sto
sowanych pr ofilaktyczni e. Hanuszkiewicza nikt nie posądzi 

o walkę z bohaterszczyzną . Tym bardziej lecznicze, u zdra
wia j ące znaczenie ma jego kpina z pojedynków i pr zewag 
krym skich Beniowskiego, z powier zchownego tradycjonaliz
mu dewocj i r ycer zy barszczan. Na drewnianych koniach, 
lub imaginacyjnych, wycina Beniows ki hoł ubce , ognia k rze
sze z szabel w farsowej zabawie, w hum orystycznych poty
kaniach się z nawałą wrogów. Nie są to „szargania święto

ści", j uż prędzej zdrowy instynk t. 

światła zabłysły , aktorzy wy cofali s ię za kulisy, w kulua
rach ożywione r ozmowy na podkładzie entuzjazmu „. i oto 
koniec p r zer wy, zaczyna s ię część druga, ów „Dom na P o
dolu". Niby ciąg dalszy, a jednak coś innego. Wiodąc albo
wiem czysto i jasno wątek powieści poetyckiej w części 

pierwszej , nie pozostał H anuszkiewicz k onsekwentny do 
końca i zdrowo sobie pohulał - nie używam tego określe 

nia w sensie wyłącznie pejoratywnym - po rozmaity t:h 
tekstach Słowackiego, jak Beniowski p o Krym ie Gir aj a . To 
prawda, że fabuła „Beniow k iego" jest sens u stricto dość 

wątła i że H an uszkiewicz znalazł s i ę poniekąd przymusowo 
w sy tuacji, w któr e j krym sk i epizod pokazał już przed 
przerwą, tak że niewiele m u pozos tało dopełn i e ń. Te do
pełnienia - Matki Bosk iej z Sanoka i Poczajowa, rozstanie 
Beniowskiego z Anielą, widzenie ks iędza Marka - weszły 

do części drugiej , ale n ie mogły wypełnić ciągu scen. Więc 

H anus zkiewicz rozwiąza ł dylemat po swojemu, po kawale
ryj sku. Rozciął tę ozęść n a dwie bar dzo od siebie różne 

podczęści - w drugiej z n ich dał nie d okoń czenie historii 
Beniowsk iego, a w pier wszej „ . hm „ . coś z r odzaju skrótu 
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biografii Słowaokiego, sklejonej głównie ze strzępów jego 
lis tów. 

W końcowych epizodach, związanych z „Beniowskim", 
łączność z częścią pierwszą widowi ka została zachowana -
mimo zmiany tonu z żartobliwego na podniosły. Ale to tak
że zasługa - i wina - Słowackiego. I na Słowackiego (jak 
na innych) wywierała Ukraina magiczny a trag<lczny urok: 
więc gdy tylko wychy·nął na ukraińskie stepy zaraz mu za
błysły szable kozackie i lira Wernyhory, Bar i „nowa Sala
mina", już zaraz dostrzegł łuny pożarów, hajdamaczyznę, 

rzezie i wyczuł swąd mistycyzmu. Czy można się dziwić, 

że i Hanuszkiewicz nie mógł - czy nie chciał - całkiem 

od tych oparów się uwolnić i że na parę chwil popadł w 
nabożeństwo? Ja go w ;(ażdym razie usprawiedliwiam. 

(Jan Alfred Szczepańsh:i, Od „Norwida" do „Benio-

wskiego" , „Dialog" 1971, nr 6, s. 141-143) 
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