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)STVAN O RKENY 
urodził się w roku 1912. Prozaik, dramatopisarz; ukończył chemię 

na Politechnice w Budapeszcie. Debiutował w latach trzydziestych 

w lewicowej prasie literackiej. Podczas II wojny światowej wal

czył w szeregach Armii Węgierskiej na froncie wschodnim, po 

~zym przebywał w niewoli, z której wrócił w 1947. Przeżycia 

z tego okresu znalazły szerokie odbicie w jego twórczości. W pfer

wszym okresie w poszukiwaniu najwłaściwszych środków wyrazu 

skłaniał się to w stronę realizmu, to surrealizmu, następnie stop

niowo zmierzał coraz bardziej ku grotesce, w której znalazł naj

bardziej odpowiadający swojemu temperamentowi pisarskiemu 

rodzaj wypowiedzi. Był jednym z najwybitniejszych przedstawi

cieli tego nurtu w literaturze węgierskiej. 

Autor następujących zbiorów opowiadań: „TANIEC MORZA", 

„BURZA ŚNIEŻNA", „KSIĘŻNICZKA JEROZOLIMY". Za jego 

najlepszą prozę uchodzą pisane w przeciągu trzydziestu lat „No

wele jednominutowe". Poza tym „Zabawą w koty" napisał jesz

cze parę dramatów, spośród których za najważniejsze uważa się 

„SZUKAJĄCEGO KLUCZA" i „RODZINĘ TOTÓW". 

Zmarł w roku 1978 w Budapeszcie . 



JAN KŁOSSOWICZ PISZE 

PO POWROCIE Z B.UDAPESZTU 

W ROKU 1972 ~ 

W teatrach budapeszteńskich, jak zawsze: znakomici aktorzy:, spo

ro nowych sztuk węgierskich, nie najlepsza na ogół reżyseria, 

słaba przeważnie scenografia. Można zobaczyć wystawione w tym 

i ubiegłym sezonie nowe sztuki Illyesa, Órkeny'ego, Csurki, Sza

konyi'ego, Paskandiego. Najciekawsza wśród nich to na pewno 

(.„) „ZABAWA W KOTY" („.) brkeny'ego. Jej przedstawienie 

w Pesti Szinhaz, reżyserowan~ przez Gabora Szekely wyraźnie 

jednak, po lekturze, rozczarowuje. Młody reżyser pokazał tam 

spektakl dobrze grany, zrobiony z dużą dbałością o właściwe po·· 

danie tekstu i zachowanie zgodnego z autorskim widzeniem psy

chologicznego portretu głównej bohaterki - Orbanowej. („ .) Za

brakło tu jednak tego, co najważniejsze. Szekely jak gdyby za -

pomniał, albo nie zrozumiał, że ta sztuka dzieje się w przeszłości. 

Że cała jej współczesna akcja jest właściwie nieważna. Że wszy

stko jest tu marzeniem i wspomnieniem dwóch starych i schoro

wanych kobiet, dwóch sióstr, które wciąż wracają pamięcią do 

czasów, kiedy były młodziutkimi dziewczynami i siedząc w długich 

białych sukienkach przed domem czekały na powracającego ojca . 

Oczywiście takie wystawienie i zagranie „Zabawy w koty" -

żeby stało się najważniejsze nie to, co się na scenie dzieje, ale to, 

o czym się tam zaledwie napomyka - jest niezwykle trudna. Dla

tego też w Pesti Szinhaz można oglądać raczej tylko zewnętrzną 

warstwę sztuki Órkeny'ego. A szkoda. Bo to na pewno jedna z na j

lepszych, nie tylko węgierskich, sztuk ostatnich lat. 

„Dialog" 1972/6 
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Gabor Mihalyi 

TEATR ABSURDU NA MODŁĘ 
WĘGIERSKĄ 

Kiedy mówimy z cudzoziemcami o dramacie węgierskim, musi

my go usprawiedliwiać tym, że jest przez literaturę węgierską 

traktowany po macoszemu; zależy nam ,aby cudzoziemiec nie oce

niał poziomu naszej literatury według poziomu twórczości dra

matycznej. Węgierska poezja, a teraz także i nowelistyka, mogą 

konkurować z każdą literaturą na świecie, ale nie odważyłbym 

się tego powiedzieć o węgierskim dramacie. Rozwój dramaturgii 

wymaga specjalnych okoliczności historycznych, które, jeśli nawet 

zaistniały w naszym kraju, nigdy nie trwały dostatecznie długo 

na to, by chociaż jeden autor dramatyczny zdołał rozwinąć swe 

zdolności. To jest powód, dla którego naszą dramaturgię charak

teryzują świetne debiuty, pozbawione z jakichś powodów dalsze-:.. 

go ciągu. 

Z tego specyficznego zacofania wynika także fakt, że kierunki 

twórczości teatralnej za granicą i u nas dzieli odległość całego 

etapu'. („ .) I chociaż staramy się być obiektywni, to sądzę, że gdy 

mowa o nasze j własnej literaturze, nie jesteśmy w stanie całko

wicie uniknąć niebezpieczeństwa stronniczości. 

(„ .) Nie wiem, w jakim stopniu w Polsce zaskakujące się wy

daje powiązanie teatru absurdu z marksizme'm („.) 

Pierwsze utv10ry teatru absurdu łączą się na Węgrzech z na

zwiskiem Miklósa Meszoly'ego („.) 

Dopiero jednak Istvan Órkeny wywalczył teatrowi absurdu 

prawo obywatelstwa na Węgrzech dzięki powodzeniu, jakie przed 

paru zaledwie laty uzyskała jego sztuka „Rodzina Totów". Nie 

potrzebuję („.) przedstawiać tego autora, ani też zapoznawać czy

telników z samą sztuką, gdyż drukował ją „Dialog" (w numerze 

8/1967 - przyp. „Dialogu") i została wystawiona w Teatrze Pol

skim w Warszawie (pod zmienionym tytułem „Strażak Tot" -

przyp. „Dialogu"), a po premierze liczne pisma zamieściły o nie>j 

recenzje. Od tego czasu sztukę wystawiono w Rumunii, a ostatnio 

w Paryżu. Dla węgierskiej sztuki o aspiracjach literackich należy 

uważać to za niezwykły sukces, gdyż jak dotychczas tylko sztuki 

o charakterze wyraźnie rozrywkowym (Ferenc Molnar, Klara F e

her, Laszló Tabi, operetki) zdołały wyjść poza teatry krajowe. 

Dla stworzenia sobie pełniejszego obrazu naszej literatury dra

matycznej warto może wiedzieć, że Istvan Órkeny napisał „Ro

dzinę Totów" mając przeszło pięćdziesiąt lat; było to pierwotnie 

tylko dłuższe opowiadanie i dopiero na prośbę reżysera teatru 

Thalia w Budapeszcie, Karola Kazimira, autor przerobił je na 

sztukę. 

(„.) Trudno oczywiście przewidzieć przyszłość teatru absurdu 

na Węgrzech. Można jedynie mieć nadzieję, że w miarę jak trzeź

wość i rozsądek będą triumfować nad absurdem, w takim samym 

stopniu otworzą się drzwi dla teatru absurdu, osądzającego absur

dalność za pomocą trzeźwego rozsądku. 

Powyższy tekst piórta Gabora Miluily'a 'ZOst·al · napi.~\'.lriy spl:lcjalnie dLa 

„Dialogu" i Ogłoszony w kw ie tn~ 0>wym numerze tego pisma ,w ·rpku 

1969. Przekładu doko1wla Camilla I,fondr.:.il . Przytoczyliśmy jego de

kawsze wyjątki. Określenia „przed }:aru :oaled.w~e lat'y'' czy „ost•1J,tmio" 

dotyczą - rzecz )asna - lat sześćdzie1::iątych. (M . G.) 



W REPERTUARZE: 

„Poza rzeczywistością" wg Witkacego - reżyseria 
WIESLA W GÓRSKI 

Sergiusz Jesienin „Pugaczow" - opieka artystyczna 
KRZYSZTOF ROTNICKI 

„Clowni" wg scenariusza A. Strzeleckiego - reżyserin 
ANDRZEJ STRZELECKI 

W PRZYGOTOWANIU: 

Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów" - reżyseria 
ANDRZEJ STRZELECKI 

Pavel Landovsky „Pokój na godziny" - reżyseria 
KRZYSZTOF ROTNICKI 

opracowanie literackie programu -
Mirosław Grzegorczyk 

opracowanie graficzne programu - Maria Dziubińska 
opracowanie techniczne· programu - Czesław Żakowski 

Biuro obsługi widzów czynne codziennie w godz. 8.00-
15.00, tel. 233-35. Kasa teatru czynna na godzinę przed 
spektaklem. Kierownik działu - Nadzieja Kosacka. 
Adres teatru: 75-729 Koszalin, ul. Pawła Findera 12, 
tel. 222-67, tel. centrali: 220-58(9). 

P ZC;rnf. Kosnli n D-1~2G 500 G-13 


