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„En vieillissant on devient fou et plus 
sage" 

La Rochefoucaul t 

ISTV AN óRKENY 

Istvan Órkeny, ur. w 1912 r. w Buda
peszcie zdobył popularność przede wszy
stkim jako autor nowel i opowiadań od
znaczających się swoistym humorem, iro
nią i groteskowym przedstawieniem zwy
kłych codziennych sytuacji. Za cało

kształt swojej wielostronnej pisarskiej 
działalności otrzymał w r . 1955 nagrodę 
Józefa Attili. 
Pierwszą sztukę pt. „ Woroneż", o te

ma tyce antywojennej, napisał w r. 1948. 
Dopiero jednak na przełomie lat siedem
dziesiątych zyskują uznanie krytyki i pu
bliczności jego utwory dramatyczne, bę
dące scenicznymi przeróbkami wcześniej 
napisanych nowel. Po „Glorii" (1957) 
i „Rodzinie Totów" (1970) - ostrej sa
tyrze na faszyzm, największym sukcesem 
staje się „Zabawa w koty", wystawiona 
w 1972 r. w Budapeszcie. 
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Przetłumaczona na język polski przez 
tłumaczkę nowel órkeny'ego Camillę 

Mondral i wydrukowana w „Dialogu", 
„Zabawa w koty" trafia wkrótce na nasze 
sceny. W warszawskim Teatrze Małym 
główną rolę Erzi Orbanowej gra Irena 
Eichlerówna. 

W r. 1973 wystawiono następny 

utwór sceniczny Órkeny'ego - „Przesłu
chanie umarlych" - dokumentalny mon
taż na podstawie pracy historycznej 
I. Nemeskiirthy'ego „Requiem dla armii". 
W marcu 1974 r . odbyła się w Budapesz
cie prapremiera ostatniej, oryginalnej 
sztuki autora „Zabawy w koty" - „Bli
skie pokrewieństwo". 

CZYTAJĄC 

ÓRKENV'EGO 
Czytając komedię Istvana órkeny'ego 

z łatwością stwierdzimy, że mamy do 
czynienia z dobrze napisanym scenariu
szerrr teatralnym. 

W stylu autora można się dopatrzyć 

wpływu techniki . powieściowej. Istoty 
rzeczy. nie stanowi tu fakt, że poprzed· 
niczką Zabawy w koty była powieść w li
stach pod tym samym tytułem. Komedia 
órkeny'ego - to coś więcej niż- autory.: 
żowana adaptacja powieści; jest to dzię"ło 

samoistn'e, w którym obecność techniki 
powieściowej- da się uzasadnić " jako ele
ment metody dramatycznej. 
; O .-now'9ezesności warsztatu literackiego 
węgierskiego dramaturga świadc.zy · naj-

SI 

dobitniej okoliczność, że pisząc sztukę 

teatralną posłużył się techniką scenariu
sza filmowego. Rys w danym wypadku 
strukturalny uczyniliśmy zasadą kon
strukcyjną naszego przedstawienia. 

Zabawa w koty jest utworem wielo
warstwowym. Jej tekst nie grzeszy pła

ską jednoznacznością, która stanowi prze
ciwieństwo wszelkiej poezji. Pozornie 
błahe zdarzenia obyczajowe iskrzą się pod 
piórem węgierskiego mistrza podteksta
mi, których wydobycie i przekazanie lub 
tylko zasugerowanie stało się głównym 

celem współpracy reżysera z Zespołem. 

Jest w scenicznej opowieści Istvana 
Órkeny'ego dużo jaskrawej wesołości 
i nie mniejszy ładunek silnego wzrusze
nia. Dodają one barw komedii w lektu
rze, są także ważnym środkiem ekspresji 
artystycznej w tworzywie spektaklu. 

Farsowość albo melodramatyczność 

wolno było uznać za cechę kryterialną -
tj. taką, która decyduje zarówno o ga
tunku literackim scenariusza, jak i o sty
lu opartego na nim widowiska. Innymi 
słowy: mieliśmy okazję przeczytać Zaba
wę w koty albo jako farsę, albo jako me
lodramat. Istniała jednak trzecia możli

wość. Dostrzegliśmy ją i oddaliśmy jej 
pierwszeństwo w czasie prób „analitycz
nych". 

Sam autor nazwał swą sztukę tragiko
medią. Przeczytaliśmy Zabawę w koty 
jako komedię poetycką. 
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JAN KŁOSSOWICZ 

WSZYSTKO JEST 
WSPOMNIENIEM 

W teatrach budapeszteńskich, jak za
wsze: znakomici aktorzy, sporo nowych 
sztuk węgierskich, nie najlepsza na ogół 
reżyseria , słaba przeważnie scenografia. 
Można zobaczyć wystawione w tym i 
ubiegłym sezonie nowe sztuki Illyesa, Ór
keny'ego, Csurki, Szakonyi'ego, Paskan
diego. Najciekawsza spośród nich, to na 
pewno, drukowana w marcowym nume
rze Dialogu: „Zabawa w koty" (Macska
jcitek) Órkeny'ego, Jej przedstawienie w 
Pesti Szinhaz, reżyserowane przez Gabo
ra Szekely wyraźnie jednak, po lekturze, 
rozczarowuje. Młody reżyser pokazał tam 
spektakl dobrze grany, zrobiony z dużą 

dbałością o właściwe podanie tekstu i za
chowanie zgodnego z autorskim widze
niem psychologicznego portretu głównej 

bohaterki - Orbanowej (świetna Mari 
Sulyok). Zabrakło tu jednak tego co naj
ważniejsze. Szekely jak gdyby zapomniał, 
albo nie zrozumiał, że ta sztuka dzieje się 
w przeszłości. Że cała jej współczesna 
akcja jest właściwie nieważna. Że 
wszystko jest tu marzeniem i wspomnie
niem dwóch starych i schorowanych ko
biet, dwóch sióstr, które wciąż wracają 
pamięcią do czasów, kiedy były młodziut
kimi dziewczynami i siedząc w długich 

białych sukienkach przed domem czekały 
na powracającego ojca. Oczywiście takie 
wystawienie i zagranie „Zabawy w ko-
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ty" - żeby stało się najważniejsze · nie 
to, co się na scenie dzieje, ale to, o czym 
się tam zaledwie napomyka - jest nie
zwykle trudne. Dlatego też w Pesti Szin
haz można oglądać raczej tylko zewnętrz
ną warstwę sztuki Órkeny'ego. A szkoda. 
Bo to na pewno jedna z najlepszych, nie 
tylko węgierskich, sztuk ostatnich lat. 

Dialog, nr 611972 

Scena z budapeszteńskiej prapremiery 
„Zabawy w koty" w teatrze Vigszinhaz 



SYLWETKI 

ZOFIA MELECHÓWNA 

Zofia l\" elechówna jest uczennicą Leona 
Schillera, pod którego k ierunkiem rozpoczynała 
s tudia aktorskie w Łodzi i uzyskała dyplom 
PWST w Warszawie w roku 1931. Rok wcze
śniej rozpoczęla pracę w warszawskim teatrze 
Atenet.:.m, skąd po dwóch latach przeniosła się 

do Olsztyna, a następnie po pobycie w Bielsku 
i Rzeszowie została zaangażowana w sezonie 
1958/59 . do teatru toruńskiego, gdzie występuje 
już 16 lat. 

W pierwszych latach po studiach zwróciła na 
siebie uwagę w rolach z repertuaru klasyczne
go: role tytułowe w „Ciotuni" Fredry (Bielsko) 
i w Balladynie" Słowackiego (Rzeszów), Smu
goni~~a w „Uciekła mi przepióreczka" Że
romskiego. 
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Z wielu dziesiątków ról, jakie przyszło jej 
odtwarzać na toruńskiej scenie, co najmniej 
kilkanaście zaliczyć można do trwałych osią

gnięć, znaczących w historii tego teatru. Od
twarzała posągową Fallas Atenę w „Nocy li
stopadowej" Wyspiańskiego, bohaterską Lubow 
Jarową w sztuce Treniewa, Kabanową w 
„Burzy" Ostrowskiego, Matkę w „Rodzynku w 
słońcu" Hansbery'ego. Do najlepszych jej krea
cji należą Klara Zachanassian w „Wizycie 
s tarszej pani" ' Dtirrenmatta, Estera w „Szaleń

stwie" Peyreta de Chapuis i Agafia Tichonow
na w „Ożenku" Gogola. Nie można także po
minąć Berty w „Niemcach" Kruczkowskiego, 
George Sand w „Lecie w Nohant" Iwaszkie
wicza, Małgorzaty w „Henryku VI na łowach" 
Bogusławskiego i Księżniczki w „Królu Mięso
puście" Rymkiewicza. 

Zofia Melechówna ma również spore osią

gnięcia w pracy społecznej, szczególnie w opie
ce nad ruchem amatorskim. Przez szereg lat 
prowadziła instruktaż w Miejskim Ośrodku In
strukcyjno-Metodycznym w Toruniu i wykła

dała na kursie dla instruktorów zespołów ama
torskich . Od roku 1969 prowadzi młodzieżowy 

Teatr Poezji w Powiatowym Domu Kultury w 
Aleksandrowie. Fełniła również · różne funkcje 
w Związku Zawodowym Fracowników Kultury 
i Sztuki , m.in. przez kilka kadencji sekretarza 
i przewodniczącej Rady Zakładowej . 
. Za pracę społeczną i działalność artystyćzną 

otrzymała szereg nagród i dyplomów, m.in. 
Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. 

GRAŻYNA KORSAKOW 

-. Grażyna · Korsakow ukończyła Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną iN' Łodzi w roku 1948 
i po krótkim .pobycie w Teatrze I)olnośląskim 

w Świdnicy i Państwowych Teatrach· Drama
tycznych w Szczecinie w r. 1950 przeniosła się 

.do Bydgoszczy, a stąd po 2 latach do Torunia. 
Toruńskiemu teatrowi dochowała: wierności 

przez 22 lata stwarzając na scenie tego teatru 
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wiele niezapomnianych kreacji. Dwukrotnie 
Grażyna Korsakow uzyskała nagrody na Festi
walu Teatrów Polski Północne j - za rolę Ma
tyldy von Zahnd w „Fizykach" Dilrrenmatta 
i Dolor w „Scieżce zbawienia" Jorge Andrad~: 
dwukrotnie wyróżnienia - za rolę Maru 
Lwowny w „Niespokojnej s tarości" Rachmano
wa i Uczennicy w „Lekcji" Ionesco. Z innych 
ról trwale zapisały s ię w pamięci widzów Fe
dra w sztuce Racine'a, Blanka w „Szczyglim 
zaułku" , Tatiana w „Mieszczanach" Gorkiego, 
Dziewczyna w „Starcu" Gorkiego, Kate w 
sztuce Millera „Wszyscy moi synowie" , Hekabe 
w Trojankach" Eur ypidesa. Swiadczą one o 
sze;~kiej skali możliwości wybitnej aktorki, 
która z wielką siłą ekspresji potrafi oddać tra
gizm i cierpienie wielkich bohaterek rep~rtuaru 
klasycznego, a także wnikliwie i subtelnie uk~
zać skomplikowane życie wewnętrzne kobiet 
współczesnych. 
. Grażyna Korsakow jest odznaczo!1a Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalem XXX-lecia Polski 

Ludowej . 
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KRONIKA TEATRU 

Pomyślnie wypadły wyniki finansowe teatru w 
sezonie 1973/74. W okresie od 1.IX.1973 do 31.VIII. 
1974 teatr dał 404 przed.stawienia, któr e obej rzało 

139.494 widzów. Plan wpływów przekroczony został 

o 7,5°/o. 
Z 14 sztuk wystawionych w tym czasie najczęściej 

były grane : „Niekochana " A . Rudnickiego - 67 r azy, 
„Twój na wieki" O . Zelenki - 54 i „Przygody roz
bójnika Rumcajsa" V. Ctvr tka 41 razy. Najwyższą 

średnią frekwencję na I przedstawienie uzyskały: 

„ O nas zakochanych" A. Hundziaka i M. Rosińskie
go - 797, „An ia z Zielonego Wzgórza" L. M. Mont
gomery - 522 „Przygody rozbójnika Rumcajsa" 

V. Ctvr tka - 488 . 

Spektakl Andrzeja Hundziaka i Michała Rosińskie

go „o nas zakochanych" wystawiony został jako 
część artystyczna ogólnomiejskiej akademii, która od
była się 19.VII br . w dużej auli Uniwersytetu Mi
kołaja Koper nika w Torun iu. To widowisko mu
zyczne będące montażem piosen ek JO-lecia zapr ezen
towane zostało również w Bydgoszczy w dniu 21.VII 
na otwarciu Wielkiego Amfiteatr u oraz na akademii 
mie jskiej we Włocławku. 

W dniach 24-30 lipca przebywała w Czeskich Bu
dziejowicach w Czechosłowacji delegacja naszego te
atru w składzie Jan Gajewski - zastępca dyrektora , 
Ewa Ekwińska, Han na Wolicka i Wojciech Nowicki. 
Zapoznała się ona z organizacją pr acy Południowo

czeskiego Teatru i prowadzonego przez teatr festi
walu w Czeskim Krumlowie. 

miejsce w ogólnopolskim telewizyj nym turnieju 
województw uzyskał program art ystyczny opracowa
ny i wyreżyserowany przez Michała Rosińskiego. Wy
stępowali w ni m również aktorzy naszego teatru: 
Stanisław Iżyłowski, Wiesław K r upa, Andr zej Oryl 
i Jan Tatarski. 

.w programie poetyckim T elewizji Gdańskiej „se
cesje" Bo les ława F a ca , nadanym 30.IX, wystąpili 

Andr zej Oryl, Czesław Sto pka i Witold T okarski. 
Spektakl reżyserował Michał Rosiński. 
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