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Głowiłem się i niczego nie rozumiałem. Ani teorii względnoścl, ani nieskończoności. I nie miałem 
pojęcia, po co jestem, po co powstałem. Przer uciłem historię filozofii, przekartko alem Platona, 
Nietzschego, ale nie zbliżyłem się do istoty sprawy. W końcu już nawet zapomniałem, do czego 
miałem się zbliżyć. Pojechałem do mamy na prowincję, na ulicy moi kumple udrażniali rów, Pityu 
Herda, Lajos Banda i Bela Krekacs. Wylali ich z kamieniołomu, bo kamieniołom właśnie padł. Wtedy 
usłyszałem, tam, przy pogłębionym do połowy rowie, tę historię o Franku Hernerze. Bela Krekacs 
mówił, że to tragiczn historia i właściwie, to szyscy jesteśmy winni, którzy kiedyś ile życzyli 
Frankowi Hernerowi. Ja też ile mu życzyłem. 
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przekład Jolanta Jarmołowicz 
reżyseria i opracowanie muzyczne Iwona t<empa 

scenografia Tomasz Polasik 

obsada 
Bela l<rekacs Piotr Kaźmierczak 
Lajos Banda Leszek Lichota 
Pityu Herda Piotr Łukawski 

podstarzali, bezrobotni m~żczyini około czterdziestki 
Jóska Papi Jakub Papuga 

mn ej więcej czterdziestoletni mężczyzna z prowincji 
Mari ka Magdalena Płaneta 

mniej w ięcej ctwudz ies to ł etn i a sekretarka burmi strza 

Bela l<rekacs stary Bell K rek~csa Piotr l<aźmierczak 

Lajos Banda stary Lajosa Bandy Leszek Lichota 
Pityu Herda stary Pityu Herdy Piotr Łukawski 

Mi I icjant stary Franka Hemera Roland Nowak 
Kob ieta żona Milicjanta, stara Franka Hernera Katarzyna Węglicka 

Franek Herne r mniej więcej dzi sięcioletni syn MllicjantaŁukasz Pawłows ki 

Bela l<rekacs Piotr Kaźm ierczak 

Lajos Banda Leszek Lichota 
Pityu Herda Piotr Łukawsk i 

oko ło dzies ię cio l etni e dzieci 

asystent reżysera Piotr Kaźmierczak 
inspicjent Maria Skowrońska-Feriak 

prapremiera polska 25 czerwca 2005 r. 
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Janos Hay (ur. 1 IV. 1960) poeta, prozaik i dramatopisarz. Absolwent filologii rosyjskiej 
/.i historii Uniwersytetu Segedyńskiego oraz Wydziału Estetyki Uniwersytetu Budapeszteń

. kiego. Laureat nagród literackich: Janosa Sziverego (1994), pisma AlfiJ/d (1999), Milana 
Fusta (2001), Atti li Józsefa (2002), Erno Szepa (2002), nagrody za naj lepszy dramat 
sezonu (2002), nagrody za dramat dla młodych pisarzy (2004), nagrody Cechu Drama
turgów: naj lepszy węgierski dramat sezonu (2004), stypendysta Fundacji Sorosa oraz laureat 
Stypendium Literackiego im. Zsigmonda Móricza, członek Związku Pisarzy Węgiersk i ch 

1 Towarzystwa Pisarzy Literatury Pięknej . 

Janas Hay był cenionym poetą I pisarzem ze znacznym dorobkiem literackim, kiedy napisał swój pierwszy dramat pt. 

Geza-dzieciak. Geza-dzieciak otworzył trylogię (Gezagyerek, Hemer Ferike faterja <Stary Franka Hernera - laureat nagrody 

pub l iczności na festiwa lu w Heidelbergu w 2005 r.), Semik <nagrodzony na konkursie rozpisanym przez Teatr Narodowy 

w Budapeszcie, obecnie w jego repertuarze). Wprawdzie teatralność utworów poetyckich Haya i niekwestionowany talent 

li teracki mogły z góry zapowiadać powodzenie, jednak nikt nie spodziewał s i ę aż takiej popularnośc i. Utwory le, okreś l one 

nazwą gatunku boski dramat, odniosły niebywały sukces WSród pub l iczności I krytyki. 

Do dorobku pisarskiego tego wszechstronnie utalentowanego artysty {maluje, sam wykonuje obwoluty do swoich książek, 

gra na gitarze) dołączył oryginalny tom dramatów i nowel. Na podstawie tomu nowel pt. Syn hodowcy krzewów 

Jagodowych, powstał monodram. Geza-dzieciak zaprezentowany na Krajowych Spotkaniach Teatralnych w Pecsu zdobył 

4 nagrody dla autora, aktorów i za realizację, a potem kole1ne 3 nagrody na Krajowych Spotkaniach Teat rów Studyjnych. 

Węgierscy krytycy teatralni uznali Gezę-dzieciaka za najlepszy ęgierski dram t roku 2002. Na Międzynarodowym Festiwalu 

Teatralnym KONTAKT w Toruniu otrzymał on li nagrodę. Polska prapremiera Gezy-dzieciaka miała miejsce w Teatrze 

Studyjnym w Łodz i 2004 r. reżyser i i Zbigniewa Brzozy. W tymże roku powstała telewizyjna wersja sztuki przygotowana 

przez tego samego twórcę . ,,Wielki spektakl o wielkich sprawach" napisał o niej recenzent Gazety Wyborczej. W maju 

2005 r. odbyła się premiera Gezy-dzieciaka w Teatrze Studio w Warszawie również w reżyserii Zbigniewa Brzozy_ 

Stary Franka Hemera jeszcze bardziej n iż Geza-dzieciak skłania do zamyślenia się nad ludzkim losem. Jego konstrukcja 

jest bardzo ciekawa . Spotykamy sie z trzema „wiejskim Fiiozofami" - Lajosem Bandą, Pityu Herdą i Belą Krekacsem, którzy 

zasili l i szeregi bezrobotnych i egzystują bez widoków na przyszłość. Kamieniołom zamknięto, do wsi zawi tało bezrobocie, 

żyją teraz z zasiłku i wykonują prace interwencyjne zlecone przez samorząd - oczyszczają p rzydrożny rów, który co roku 

i tak zawsze zapełnia woda. Nad rowem z nadzwyczaj ną prostotą rozmawiają o nieuchronności losu, życiu i śmierci, 

zmiennośc i I stałości, indywidualności. Jeden z nich usiłuje opowi edzieć swoim ko legom o tym, co widz iała jego matka 

w telewlzJ!, ale bezskutecznie, gdyż zawsze ktoś zmienia temat, bądź przerywa. Z wypowiedzianych strzępów zdań układa 

się pewna historia. Jako dziecko, podczas bójki, B~la przepowledział Frankowi Hernerowi, znienawidzonemu koledze z klasy, 

synowi miejscowego milicjanta, że ,,będzie z niego morderca". inęło trzydzieści lat i oto jego słowa stają sie faktem .•• 

Krytycy o dramatach 
Janasa Haya 

l<rytyka węgierska podkreśla wyjątkową wartość literacką i dramatyczną utworów Janosa Haya, 
ich siłę artystyczną, intelektualną i emocjonalną. Recenzenci podkreślając nowatorstwo dramato
pisarstwa Haya, w jego sztukach odnajdowali nastrój charakterystyczny dla postaci z powieści l<afki, 
dramatów Becketta (Czekając na Godota), Czechowa, Szekspira, (motyw grabarzy z Hamleta), 
a nawet Sławomira fvlrożka (Emigranci) oraz dla postaci z grotesek lstvana Orkenya. 

O Gezie-dzieciaku jako o utworze dramatycznym krytyka pisze: 11Tekst Janosa Haya jest również 
utworem poetyckim, a nawet więcej: utworem muzycznym", 11 niezatarty ślad zostawiła w nas au
tystyczna pasja", „mimo ciężaru i surowości wybranego tematu po prostu dobrze się ogląda", 

11 sztuka Janosa Haya i jej inscenizacja w Debreczynie cichym głosem stanowczo stwie1·dziły1 że 

za czarną dziurą jednak istnieje jakiś mglisty cel", /1 z wyjątkowym talentem stworzył homo
geniczny język dla wszystkich postaci". O Starym Franka Hernera: 11 (. •• ) nowe dzieło Haya jest 
udanym eksperymentem dramatopisarskim, którego celem było uchwycenie czasu i wypracowanie 
odważn ej nowej dramaturgii", 11 przez długie dni (sztuka) zajmuje człowieka, pozostaje w pamięci, 

nagle zaświta jakieś zdanie, które wywołało w teatrze szczery, zdrowy śmiech, a teraz po głębszym 
namyśle, nieco posmutnieje", /1 brawurowo skonstruowana sztuka", /1 Hay jest jednym z tych nie
licznych pisarzy, którzy mają własny świat, skondensowany w jego utworach z niespotykaną intensy
wnością, (. .. ) jest pisarzem, kt órego twórczość skłania do zgłębienia stosunku poetyckiej abstrakcji 
wobec realizmu." 

Janas Hay wydał 
dotychczas: 

Tomy poezji: 
Gyalog megyek hozzad a setalóuton Odę do ciebie deptaki em) - w iersze, rysunki, 1989 
A niivenyek hazaja (Ojczyzna roślin), 1990 

' '' 

f~ Ą 

Vi gyazat, humani stak (U waga, human i ści), 1990 
Welcome in Africa (wiersze, proza), 1991 
Marlon es Marion (wiersze, nowele), 1993 
Holdak es napok (opow iadani a, w iersze, rysun ki) 1995 
Valami nehezek (Jakiś ciężar), 1998 
Istenek (Bogowie), 1998 

l<otródom el (Zmiatam), 2002 

Powieści: 

Dzsigerdilen. A sziv gy1iny6risege <D i igerdilen. Zachwyt serca), 1996, 2004 
Xanadu. Fii ld, vfz, leveg ii (Xanadu. Ziemi a, woda, powietrze), 1999 
Kbziitte apanak es anyanak, fiilotte a nagy mindensegnek ( M ię d zy ojcem i mat ką, ponad wielkim 
wszec hświatem . D z i ewięć opow i adań ), 2000 
A bogyósgyumii lcskertesz fia (S yn hodowcy krzewów jagodowych) (opowiadan ia), 2003 

Dramaty: 
Gezagyerek ( G ~za-dzieciak), 2005 
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Był Pan wórcą z dużym i znaczącym dorobkiem lt terack im, poetycko-prozato rskim, ~ iedy zdecydował 

się Pan zwrócić ku teatrowi i dramatopisarstwu. Jakie były motywy tak iej decyzji? 

Tak jak w baśniach ludowych najmłodszy z braci pomyślałem, że poszu kam szczęścia 
w innej krainie. Ze wzg l ędu na język ci e kawiło mnie, jak to będz ie, kiedy pi sarz 
uzewnętrzn ia się tyl ko w dialogach. Nie ma op isów, nie ma objaśn ień: sytuację, 

postaci rysuje dia log. Inte resowało mnie pisanie utworu scenicznego ze względów 
czysto literackich, nie myśl łe'm , że będ zie on wystawi ony na scenie. C hciałem, żeby 
miał racj ę bytu jako utwór li teracki. 
Współczesnym dramaturgom węgierskim można tylko pozazdrościć umiejętności opowiadania o co
dziennym życiu środkowo-europejskiej prowincji po przemianach ustrojowo-społecz nych. Pan również 
w swei lrylogi1 dramatycznej <Gm-dzieciak, St.ary Franka Hernera, Senakl podejmuje t ę problema
tykę. Skąd fascynacje tego rodzaju bohaterami? Czy pośród chłopskich czy małomiasteczkowych filo
zofów, pośród ludzi okaleczonych, odrzuconych, nie mogących się odnaleźć w dzisiejszej rzeczywistości 
poszukuje Pan prawdy o współczesnym człowieku'? 

Zasadniczo nie inte resuje mnie środowisko socjol ogiczne, ale podstawowe pytan ia 
dotyczące bytu. To, co moje postaci myślą i mówią o świecie, to są moje pytania 
i moje problemy. Nie czuję si ę inny niż oni . Są słabi, omylni, grzeszni, ale wszyscy 
j esteśmy słabi i omylni, i grzeszni. To dzię ki temu możemy spojrzeć z boku na siebie, 
na innych i nie wy lewać na świat naszej pychy i wład czej arogancji. 
„Stary Franka Hemera" swoista kontynuacja /1 Gezy-dzieciaka ' , dramatu, który odniósł wielki 
międzynarodowy sukces, wchodzi dopiero na europejskie sceny. O czym dla Pana jest ta właśnie opo
wieść - o przeznaczeniu, nieuchronności losu, o niemożności ucieczki przed fatum? A może o czymś 

zupełnie innym? 

„ Geza-dzieciak" był utworem, w którym akcja została zredukowana do minimum, 
ale była w nim centralna postać będąca punktem odniesienia przy interpre towa
niu świ ata. M ożna powi edzieć, że to był stan ewangeliczny. W 11 Starym Franka 
He rnera" sytuacja jest postewangeliczna: wyjąłem central ną postać. Nie ma punktu 
odn iesienia przy interpretowaniu świata. Moi bohaterowie dlatego wlaśnie zachodzą 
w głowę, żeby określ i ć własny los, zrozumieć, po co istn ieją na tym świecie . 

Ogólnie biorąc utwór literacki jest jak c złowiek. Dwiema nogami stoi na ziemi, j ed
nocześn ie jego myśli czasami przebijają si ę aż do nieba. Utwór literacki też powi
nien być przyfastrygowany do rzeczywistości , gdyby nie był, uleciałby i nikt by się 
go nie uchwyc i ł. Nazwanie konkretnej sytuacj i nie j est pretekstem, ale punktem 
wyjścia. To okol iczności, w których widz czuje się jak u siebie w domu, zna je do 
skonale. Ich znajomość jest podstawą dl jego dal szych kroków. 

J. H. 

J. H. 

Gościł Pan w Polsce wielokrotnie, Pańskie teksty zaczynają coraz częściej pojawiać się na polskich 
scenach. Czy widzi pan jakieś podobieństwa i powinowactwa pomiędzy teatrem węgierskim i pol
skim? Skąd Pańskim zdaniem tak wielkie zainteresowanie pols~ ich twórców teatralnych dramaturgią 
węgierską, przez lata cale dość niewyraźnie obecną w naszym kraju? 

Nie znam tak dobrze teatru węgierskiego ani polskiego, żebym mógł je porównywać. 
Wiem, że obie kultury są sobie bardzo bliskie. Można powiedzieć, że l'Ozumiemy 
się w pół słowa . Teatr węgierski otrzymał bardzo wiele od polskich twórców teat
ralnych, od I ant ora czy Grotowskiego, od takich dramatopisarzy jak Witkiewicz, 
Gombrowicz, czy Mrożek. Może właśnie dlatego reżyserzy polscy tak trafnie inter
pretują nowe dramaty węgierskie . 
A jak Pan, jako węgierski autor dramatyczny, widzi i ocenia swą współpracę z teatrami polskimi? 

Wspaniali reżyserzy jak Zbigniew Brzoza czy Iwona Kempa ze szczególną uwagą 
sięgnęli do moich dramatów. Bardzo wielu ludzi teatru, dramaturdzy i aktorzy, stu
denci, wykładowcy, pub l iczność okazało zainteresowanie rezultatami mojej pracy, 
a to jest największy dar, jaki może otrzymać pisarz. W kwietniu tego roku ucze
stniczyłem w próbach czytanych najnowszej dl'amaturgii węgierskiej odbywających 

się w poznańskim Teatrze Polskim. Może to sprawia, że w Polsce i w Poznaniu nie 
czuję się obco. 

Rozmawiała 

J. N. 
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11 0 filmie węgie rskim wiemy dużo, o dramaturgii 
węgierskiej nie wiemy prawie nic. Podobnie z literaturą 
węg!erską. Kto w ogóle - poza tłumaczami, hungarys
tami i entu zjastam i - wie cokolwiek o niej? Czyta ją? 
Wstyd przyznać, ale do pewnego momentu umieściła 
mi s ię gdzieś między literaturą marokańską i islan
dzką"- Autorem tego cytatu, który z nal az ł się w programie do 
premierowego przedstawienia dramatu Gyórgya Schwajdy „ Hymn" 
w 1983, przełożonego przez Mieczysława Dobrowolnego, jest Tadeusz 
Nyczek. Może więc warto naszkicować sytu acj ę węgiers kiego dra
matop isa rs wa ostatn ich dziesięcioleci w Polsce i przyjrzeć się jej 
w perspektywie wcześniejszych dekad. To zadanie wymaga jednak 
kilku s ł ów o historii teatru i dramatu węg ierskiego oraz o ich miejscu 
we współczesn iej literaturze węgie rs kiej. 

We wspomnianym prog ramie Tadeusz Nyczek pisze również: „Trochę 

wyznaję się na dramac ie polskim i wiem, że niczego podobnego d o tąd 

żaden polski dramaturg nie napi sa ł i napi sać by nie mógł. N ie myślę tu 
o żadnych na ś ladown i ctwach, podrzędno śc i czy nadrzędności obu lite
ratur. W grę wchodzi inny rodzaj mentalnośc i ... Chodzi o dostrzeżenie 
w tej r zec zyw i sto śc i elementu Diablej Tajem nicy oraz zawarcie tej 
tajemnicy w dziele artystycznym. Ojcem tego rodzaju w idzenia świata 
był niewątp liwie autor Mistrza i Malgorzaty, poczucia absurdu, 
i ronii, diabelskiego humoru .. . zroz umienia istoty tego szaleństwa , 

w jakim w zyscy żyjemy". Ojcem tego rodzaju postrzegania świata na 
Węgrzech był n iewątp liwie lstvan Órkeny, który nadal, co nie ulega 
wątpl iwości, ma og romny wpływ na dramat węgiersk i - lstvan Órkeny, 
który k iedyś orzekł, że „sama sytuacja życia w Europie Wschodniej 
jest absurdem". 

Teatr węgierski zawsze cechowało mocne przyw i ązani e do teatru 
austriackiego i niemieckiego, które miały charakter raczej konwer
sacyjny, dydaktyczny. W literaturze węgierski ej - inaczej ni ż w pol
skiej, gdzie wiodącym gatunkiem przez d z iesiąt k i lat był dramat 
- dominowała poezja, a późni ej, aż po współczesne nam czasy, 
proza. Nie przypadkiem Imre Ke rtesz, wybi tny przedstawicie l 
nowoczesnej prozy węg ierskiej, jest pierwszym naszym laureatem 
Nagrody Nobla w dz iedzinie literatury (2002). „ Poczucie absurdu, 
ironii, diabelskiego humoru ... zrozumienie istoty tego szaleństwa , 

w jakim wszyscy żyjemy" - to przec ież słowa, które bardzo trafni e 
ujmują sedno jego pisarstwa. Kiedy po raz pierwszy odwiedził Pol skę, 

z okazj i wydania przez W.A. B. Losu utraconego, powied z iał, że jego 
książka wbrew ogólnym przekonan iom, nie traktuje przede wszystkim 
o H o lokauści e, ale o diabelskim szaleństw ie każdej dyktatury. („ .) 

Od tej reAeksji droga już bliska do na stępnej, która nas skieruje ku 
teatrowi - a mianowicie, że poetycko-metaforyc zna tradycja teatru 
polskiego mocno różni się od realistycznej dramaturgii węgierskiej . 
(„ . ) 

W okresie międzywojennym, kiedy panowała moda na lekki e kome
die, wzorowane na francuskich sztukach mieszczańskich, najwię kszym 

powodzeniem na Węgrzech cieszył się Diabel Ferenca Molnara. 
Nie zapomi najmy, że choć Ferenc M olnar w Polsce znany jest przede 
wszystkim jako autor słyn nej p owieśc i Chlopcy z Placu Broni, to 
właśnie dramatopisa rstwo stanowi najciekawszy i najważn iejszy trzon 
jego twó rczości. W węgierskim środowi sku teatralnym do dzi siaj 
panuje opinia, iż nie ma w historii węgie rskiej dramaturgii drugiego 
twórcy, o dznaczającego się takim wyczuciem scenicznym jak Feren c 
M ol nar. Tajemnica jego talentu tkwi , być może w tym, że autor tych 
pełnych ironii r liryzmu i fantazj i dramatów od początku wid z ia ł je jako 
sztuki t ea t ra lne, na określonej scenie i z kon kretnymi wykonawcami . 
Światową sławę przyniósł M olnarowi surrealistyczny Liliom przed
stawiający ś rodowi sko włóczęgów i świat budapeszteńskich przed
mieść . W Po lsce grano tę sztukę w wielu teatrach z og romnym 
powodzeniem, a w roku 2001 na Międzynarodowym Festiwalu Tea
t ra lnym KONTAKT w Toruniu mieli śmy oka zj ę og ląda ć jej najnowszą 
węgie rską i n scenizację w reżyserii Arpada Sc hi ll inga. 

Pa radoksem węgiersk ieg o dramatu był fakt, że ten, dziś j uż dyda
ktyczny, powierzchowny, mieszczański pi sarz był na początku stule
cia jedną z c zołowych postaci przełomu modernistycznego. Niestety 
nasze teatry, i pozostający z nimi w ścisłej symbiozie dramat, nie 
mogły s i ę dalej rozwijać, i w okresie międzywojennym nie brały 

udział u w żadnej poważn iej szej zmianie sty lu czy postrzegania rzeczy
wistości, żadnym awangardowym eksperymen ci e po~ostały poza 
nowoczesnymi prądam i sztuki wschodni o- i zachodnioeuropejskiej. 
Nic dziwnego więc, że jedno z najistotni ejszych dokonań węg ierskiej 

dramaturgii dwudziestego wieku, powstały w 1926 roku utwór Az 
óriascsecsemo (Potężne niemowlę) dług o pozostawał niezauważony. 

Dada istyczne-surrea listyczna komedia Tibora Deryego to parafraza 
Tragedii czlowieka Imre Madacha, najwybitniejszego utworu 
dzi ewiętnastowiecz nej literatury dramatycznej na Węgrzech . („ .) 

Ten katastroficzny dramat powstał w 1926 roku, t rzy lata po pow
stani u Teorii Czystej Formy Witkacego, a dziesię ć przed Szewcami. 
Z daleka od siebie, nic o sobi e nawzajem ni e wiedząc, obaj autorzy 
intuicyjnie przeczuli wielką katast rofę XX wieku. 

W literaturze węgierskiej okresu powojen nego wyróż n ia się zwykle 
dwa główne nurty, które korzeniami sięgają do Nyugatu !Zachód), 
dwutygodnika literackiego początku stulec ia, który odgrywał pod
stawową rolę w ówczesnym życi u literackim. Pismo to skupiało 

wiele najwyb itniejszych talentów, a wartośc i artystyczne stanowi ły 

dlań najważni ej sze kryterium doboru autorów i debiutantów. Do pie
rwszego nurtu zalic zaj ą si ę duchowi spadkobiercy tradycji Nyugatu, 
odwołujący si ę do I i beralno-mieszczańskiej tradycji intelektualnej 
i artystycznej, między innymi, znany już w Polsce Sandor Mara i 
wybi tny powieś ciopisarz, dramatopisarz i diarysta na mi a rę Gombro '. 
wicza i Miłosza („.) 

Drugi potężny nurt powojennej literatury węgiers kiej , zwany ludowym, 
miał również swoje ź ródło w Nyugacie. N a l eży tu wymienić przede 
wszystk im Gyulę lllyesa, któ ry był znakomitym poetą , wychowanym 
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na m istr zach awangardy francuskiej , oraz równie świetnym proza
ikiem i dramatu rgiem. Na język polsk i dotychczas p r zełożono dziewięć 
jego dziel . { ... ) 

W grupie 11 prawi cowych ludowców" osobne miejsce zajmował Laszló 
Nemeth p owieściopisarz , publ icysta, drama urg, eseista i tłumacz. 

Większość jego dramat ów o tematyce sp ołecznej i historycznej , 
odznaczaj ących się wielkim tadunkiem inte lektualnym nie znal azła 

godnych siebie scen ani inscen izacj i i po z osta ła w sferze 
11

dramatów 

ks iąż kowych" . Spoś ród jego powieści cztery na_iwybi tniej sze zostały 
przel oż o ne na język polski . 

W k ręgu od działywan i a wartości ku ltywowanych przez pisarzy tego 
nurtu tworzyl i równ i eż poeci: subtelny liryk Lasz ló Nagy, z młodszyc h 
zaś l stvan Bel a. Laszló Nagyowi bliski był Zbigniew Herbert, którego 
tłumaczy!. l stvAnowi Bell i zaś Gał czyń ski i Mickiewi cz, których 
z powodzeniem przekłada ł na j ęzyk węgie rski. 

W powojennej dramaturgi i węg ierskiej można wyróżnić p ięć okresów. 
1. W dramat ach pierwszego okresu, reprezent owanego m i ędzy innymi 
przez Gyulę lllyesa czy Laszló Nemetha, dominują bohate rowie 
o wyj ątk owych charakterach, umieszczeni w obiektywnyc h rea liach 
r zeczywistego świata, zap lątan i w wiel kie konfli kty spoteczno
historyczne . Idee, którymi s ię kie rują oraz ich wiara są jeszcze sta
bi lne, wi e rzą oni w ~ i eb i e i wartoś ci ogó lnoludzkie, za pomocą któryc h 
chcą zm i eni ać świa t. M im o nieustannych k l ęsk bohaterów dramaty 
tej generacj i ni osą w sobie optym istyczne przesłan i . Najważniejszym 
dośw i adczeniem tego pokolen ia dramatopisarzy był brak wo ln ośc i 

i stałe zagro żeni e świadomości narodowej . W ten sposób każda 

uczc iwa intencja pol ityczna i każdy ukryty kom unikat mogły bez 
szczególnych u trudn ie ń zyskat estetyczną wartość .{ ... ) 
2. W twó rcz ości drugiej grupy dramatopisarzy, do których zali czają 
si ę między innymi : Imre Sarkadi , Miklós Mesziil y, !stvan Orkeny 
czy lstvan Csu rka, również pojawia się konft lkt między jednostką 

i wspól notą, mi ędzy jednostką i histor ią. A utorzy ci jednak sta l ają 

pod znakiem zapytan ia skuteczno ść czy w ogóle ko nieczność czynu, 
niej ednokrotnie wyrażają c wątp l iwość wobec dotychczas wyznawanej 
wiary, idei oraz norm etycznych. Staw i ają swoi ch bohaterów w r óżnych 

przedz iwnych, pa radoksalnych sytuacj ach, uwyp uk laj ących ich niere
aln o ść oraz groteskowość postac i. 

Jstvan Orkeny autor Rodziny Tolów i Zabawy w koty zajmuje tak 
wyjątkowe miejsce w węgierskiej dramaturgii XX wieku, że na l eży 

s i ę przy nim zat rzymać nieco dłużej - przeci eż jego dzieło do dziś 
stanowi punkt wyj ś c i a dla wszystkich kolejnych pokole ń dramatu rgów, 
odwołujących się doń w sposób j awny bądź ukryty - nawet dla tych, 
którzy takiej literatury nie akceptuj ą . Orkenya można porównać do 
najwię k szych po lsk ich dramatopisarzy - do Gombrowicza, Różewicza, 

czy Mrożka . Zwłaszcza z tym ostatni m l ączy go pokrewie r'l stwo tema
tyczne i św i atopog ląd owe . Równocześn ie Órkenya od innych przed
stawici eli teatru absurdu róż n i fakt, że w jego utworach zawsze są 
obecne h istoryczno-spo ł e czne motywacje dziaiań , co nadaje jego dra-

matom s oi stą charakterystyczność . Jego absurd, poczuc ie ironii , 
diabelsk iego l1umoru są p rz e c ież ba rdzo węg iersk i e . Druga zasadnicza 
ró ż nica m i ędzy d ramaturg ią Órkenya, a twó rc z ością innych przedsta
wic ieli teatru absurdu polega na aktywnej postawie j ego g łównych 

bohaterów wobec absurdalności świata, w przeciw i eństw ; e do bi ernej, 
bezradnej po lawy bohaterów Mrożka czy Becketta. ( ... ) 

W latach 70. dokon ała s i ę w węgi e rskim dramacie zm iana pokol e

ni owa. Wraz z odejśc i em wielu wyb itnyc h proza i ków-dramatop isarzy 
(Lasz ló Nemet h, Gyul ll lyes, Tibor Dery, !st an Órkenyl poj awiło s i ę 
nowe, bardzo l iczne pokolenie twórców urodzonych w latach powojen
nych. N ależą do nich Geza Beremeny i, Mi haly l<orn is, Pet er NAdas, 
Gyo rgy Schwajda oraz Gyiirgy Spi ró . 

3. I tak przechodzimy do trzeciego okresu. P rzes t rzeń w dramacie 
reprezen towanym szczególnie prze NAdasa, Kornisa oraz Schwajdę 
redukuje się gł ównie do przestrzeni wewnętrz n ej . Wszystko dzieje się 
w świecie psychik i człowieka, a stany ludzk iego ducha uzewnętr zn iaj ą 

się za pośredni c twem symbo li cznych obrazów. Tak więc roz terki 
i zwątpienia rozg rywają s ię 11 na drogach duszy" czł owieka, zaś 

akcja dramatyczna zostaje p1·zeniesion do jego świata wewnętrznego. 

Choć sztuk i tych auto rów są t ematycznie i forma lnie bardzo 
różn o rodne, tączy je jedno - problem n ieobecnośc i : brakuje w nich 
przeszłości , ni e ma ojca głównego bohatera, s enicznego działania, 

rozwoju akcji i wi elu innych lradycyjnych cech drama1 u. 

Wyjąt k owym zjawi skiem w węgiersk i ej dramaturgi i Jest twórczość 
Petera Nadasa, który podobn ie j ak w i ększość przedstawicie li swojej 
generacj i, z uznanego już powieśc i opisarza stał s i ę odnowicielem dra
mat u węg i ers k ie go . W końcu lat s i edemd zies i ątych opub li kowa ł tr zy 

dramaty, uważane póżn i ej za try l og i ę - Sprzątanie, Spotkanie, Pog
rzeb. Chyba nie ma przesady, twierd zeniu, że Nadasowi udał o się 
s tworzyć dramaturg ię, przypominającą świa t rytuał ów Gro towskiego. 

W dążeniach nowatorski ch najdalej posunął się Gyiirgy Spiró . 
W swoich wczesnych dramatach t1 istorycznych stworzył on swoisty 
gatunek - 11wie l ką, sza lo ną, zwa ri owaną wi1ję 11 

- do którego 
doszedł po śladach swoi ch mistrzów: przede wszystkim Shakespea 1·e'a 
i Wyspiańskiego . Dramat Szalbierz stanowi pr zelom w twórczości 

Gyorgya Spir6 I św i adc zył o zmia nie j go poetyk i teatra lnej . Prapre
miera tej sztuki w Teatrze im. Katony w 1983 ro ku w reżyseri i Gabora 
Zsambekiego stała s i ę w Budapeszcie ważnym wyda rzen1em teat
ral nym. Autor w tradycyjnej fo rmie ują ł aktualne myśl i na temat his
to r i i, władzy, tea tru, aby wypowiedzieć się o losach ś rodkowo-wscho
dniej Europy_ Sztuka powstała na podstawie p owieści Spi r ó, Iksowie, 
która z pozoru jest utworem historycznym, swą tern tyką s i ęga do lat 
1815-1829, a jednym z głównych bohaterów j est 
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teatru", Wojciech B o g usławski . P owieść ta sta ł a się pretekstem do 
gorących dyskusji. N iektórzy publ i cyści zarzucali auto rowi antypol 
sk ie intencje, mieli pretensje z powodu „odbrązowienia" wie lk iej po
staci oraz cal ej legendy związanej z Towarzystwem I ksów. Zacięta 

dyskusja toczyta się między Spiró oraz polskimi dziennikarzami i hi s
torykam i o to, jak dalece może się p osu nąć autor w zastosowaniu jako 
paraboli legendarnej przeszło śc i histo rycznej innego kraju, żeby jed
nocześnie nie u razić uczu ć narodowych. Sztukę Szalbierz z powieśc ią 

łączy jedynie postać głównego bohatera. Główną rol ę - genialnego 
aktora, Bogusławskiego - autor napisał z myślą o aktorze i reżyserze 
Tamasu Majorze {jednej z największych postaci ówczesnego teatru 
węgi e rsk i eg o ) i jemu ją zadedykował. W 1992 ro ku zrea lizowano tę 
sztukę w Teatrze TV P, a główną rolę grał Tadeusz Łomni ck i. 

Kurzy leb o kompletnie wya lienowanych sąs iadach z podwórka też 
został prz ełożony na język pol ski, ale niestety j eszcze nie znalazt się na 
polsk iej scenie, podobnie jak nagrodzone przez środowi sko teatralne 

Zaciemnienie, przywołujące przedwojenne prześladowania Żydów. 
W Polsce znane są jeszcze z inscenizacji Teatru Telewizj i Opera 
mydlana i Kwarte t, który wśród dramatów węgiers kich ostatnich 
lat zrobił na widzach najw ię ksze wrażenie. W Teatrze Telewi zji wy
stawiony został pod tytułem Dogrywka w reżyserii Filipa Bajona 
w roku 2003 . Jest to historia emigranta z 1956 roku, wracającego 
do kraju z Ameryki, aby odnaleźć człowieka, który niegdyś uratował go 
przed aresztowaniem. Teraz pr zybysz chce wesprzeć finansowo rodzinę 
swego dobroczyńcy, ale zamiast oczekiwanej harmonii rodzi się ni e
zrozumienie i frustracja. Wybawcą okazuje s ię emerytowany komuni
sta. I ch spotkanie staje s ię okazją do go rzkiego rozrachunku zarówno 
z socjalistyc zną utopią, jak i kapitalistycznym wolnym rynkiem . 
W tym starciu p rzegrywają wszyscy. To jedna z ni ewielu sztuk opisują

cych rozterki starszego pokol enia, które nie um ie odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości . Zaś najnowsza sztuka Spiró Stluczka mówi o chaosie 

wspó łczesnego świata. 

4. Do czwa rtego okresu należą dramatopi sa rze debiutujący od polowy 
lat 80: Pal Bekes, cześciowo Peter Karpati , Laj os Parti Nagy, Zoltan 
Egressy, Kornel Hamvai, JAnos Hay i JstvAn Tasnadi . Znamienne, 
że l\f.Jórcy tej generacji wrócili do dramatu realistycznego, do tema
tyki z pogranicza socjologii, a niektórzy bawią się gramatyką, stylem 
i mate rią języ ka. W minionych trzech latach sporo się o nich 
w Polsce mówiło. W nowych dramatach zamiast gloryfikacji boha

terów narodowych, autorzy szukają w ni ch śmieszno ści i banalności. 

Ten proces deheroizacji bohaterów w twórczości niektórych pisarzy 
t rwa do dzisiaj. Wspólną cechą tej grupy dramaturgów jest jednozna
czne zerwanie z tradycją zw i ązaną z nazwiskami Lasz ló Nemetha, 
Gyuli I llyesa oraz Ferenca Mo lnAra. Tamci tworzyli w duchu mater ia
listycznego racjonalizmu, ci zaś irracjonalizmu, w miej sce realizmu 
pojawiła s ię postmodernistyczna dekonstrukcja i ogólna zmiana tema
tyki . Ciekawe, że autorzy tego okresu ukazują już nie tylko wątpliwości 
dotyc zące wiary, autorytetu, prezentują proces spustoszeń i z niszczeń, 

ale także stan dewaluacji wartośc i w relacjach międzylud zk ich (pry
watnych i społeczny c h). Takie dramaty jak Kurzy feb Gyiirgya Spiró, 
Geza-dzieciak Janasa Haya albo Portugalia ZolLl.na Egressiego 
z wielką drobiazgowośc ią pokazują samotnych bohaterów ze zwykłego 
bloku na osiedlu czy śródmiejskiej kamienicy, którzy swoje frustracje 

i napięcia związane z szarośc ią codziennego życ ia wyładowują na 
sobie nawzajem. (. .. ) 

Jednym z najpopularniejszych przedstawicieli tego nurtu jest Pal 
Bekes. Teatry węgi e rs kie chętni e s ięgają po jego sztuki. Inscenizacji 

doczekały s ię już takie utwory, j ak: Trochę muzyki na placu, Biedny 
Łazarz, Zabawa w piwnicy, Kobieca straż nadbrzeżna. Opublikował 

równi eż sztukę dla dzieci Bojaczek, sztukę hi storyczną Po tańcówka 

czyli bal, w której tani ec stanow i metaforę X wieku. Sztuka Gra 
telewizyjna była. czytana w Teatrze Dramatycznym w Warszawie pod

czas Festiwalu Festiwali . 
W dramatach ZolLl.na Egress iego spotkamy s ię ze świetnymi dia

logami i niezwykle ciekawie opowiedzianymi historiami. Wiejska 
knajpa {Portugalia) , szatnia piłkars ka (Szczaw, pieczone ziemniaki) 
czy też arena cyrkowa {Niebieski, niebieski, niebieski) - w coraz to 
innym świe tle ukazują postaci żyjące poza nurtem wielki ch procesów 
społecznych. O sprawach poważnych, o tęsk nocie, miło ści, potrafi 
mówić ze sporą dozą humoru i pogody. W Teatrze Telewi zji pokazano 
w roku 2002 Portugalię w reżyse rii Zbigniewa Brzozy, a w roku 
2004 w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się jej prapremiera sce
niczna. Reżyserem była Iwona Kempa, która jest równie ż autorką 
kolejnej prapremiery Egressiego, tym razem w Teatrze im. W. Horzycy 

w Toruniu . Sztu ka Niebieski, niebieski, niebieski dzieje s ię po zmianie 
systemu, k iedy to mamy już wolność i coraz więcej moż li 1-vośc i , ale 
jeszcze j esteśmy niezdolni do skorzystania z niej i jeszcze nie uświado
mili śmy sobie do końca, że coraz więcej zależy od nas samych. 

Inny ważny przedstawiciel dramaturgii tego okresu, młody prozaik 

Kornel Hamva i idzie jeszcze dalej . W Miesiącu Katów prowo kująco 

za nic ma wiel kie wydarzenia historyczne i koncentruje swoją 

uwagę na wyjatkowo ograniczonym umysłowo indywiduum. Nato

m iast Polowanie tegoż autora, napisane na konkurs z okazji rocznicy 
rewolucji węg ie rskiej 1956 roku, mistrzowska panorama komunizmu, 
z duż ą ironią patrzy J uż na świat ze zdrowym dystansem trzydziesto 
latków. (. . .) 

5. Dramatopisar zy pi ątego okresu różnią od poprzedników przede 
wszystkim metody pracy. Bela Pinter, I stvAn Tasnadi czasami także 
Peter KArpati tworzą przedstawienia na podstawie wtasnych tekstów, 

do których podczas prób człon kowie zespołu teatralnego mogą dodawać 

swoje pomysły.Twórcy ci nie c h cą realizować wiernych interpretacji 
dz ie ł literackich, nie dążą do aktualizowania klasyki, starają się tworzyć 
dzieła sceniczne rządzące się własnymi prawami. I stvan Tasnadi 
' i tej chwili najczęściej współpracuje z kierowanym przez Arpada 
Schillinga Teatrem Kretakiir. Największym uznaniem cieszy się jego 
sztuka Publiczny wróg (premiera w Teatrze im. Józsefa Katony 
w Budapeszcie), która zręcznie łączy elementy improwizacji z kon
wencjam i klasycznej dramaturgii . { .. . ) Uznaniem cieszą się również 

nowsze sz tuki Tasnadiego - Kurier kokainy, Rewia na Titaniku. 
N EXXT - Frau Plastic Chicken Show był pokazywany na Festiwalu 
Teatralnym w Awinionie. Mogli go zobaczyć, choć tylko w wersji fil
mowej, również widzowie warszawscy. Dramat pokazuje pełne bez-
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myślnośc i i okrucieństwa manipulacje rzeczywistością stosowane przez 

media. Ze względu na brutalne sceny, zarówno film jak i spektakl był y 
odebrane do ść kontrowersyjnie. Tak samo, jak spektakl o Woyzecku, 
gdzie para autorów, czyli pisarz Jstvan Tasnadi i reżyser Arpad 
Schil ling stworzyła niepowtarzalny, organiczny, archaiczny rytuał. 

Spektakl był prezentowany w Polsce na festiwalu Dialog we Wrocławiu 

w roku 2003. 

Geza-dzieciak Janasa Haya, to - na pie rwszy rzut oka - typowy 
naturalistyczny socjodramat: zagubieni po zm ian ie ustroju ludzie, 
bieda, zagrożenie bezrobociem, samotna matka z dorosłym autysty
cznym synem, gospoda, pijaństwo, Niemiec wykupujący kamieniołom, 
monotonia, a wreszcie szansa na zmianę„. Podtytuł brzmi: „ Boski 
dramat"- Autor, który wydal sześć tomów poezji i pięć tomów prozy 
przed napisaniem pierwszego dramatu, wyznał: „ Nie wiem, jak inni 
piszą dramaty, ja skomponowałem swój jak długi utwór poetycki. 
Historia Gezy jest swego rodzaju sprofanowaną historią Chrystusa. 
Tak jak los każdego z nas jest jakimś odbiciem drogi krzyżowej". 
Węgierska krytyka teatralna przyjęła ten dramat z entuzjazmem 
i obsypała go nagrodami . W Polsce otrzymał on nagrody na fe sti
walach w Toruni u i w Łodzi, drukował go Dialog, miał też swe pre

miery w Teatrze Telewizji i warszawskim Teatrze Studio. 

Peter l<arpati nagrywał kiedyś wywiady socjologiczne, które 
wykorzystywał jako materiał do swoich spektakli. Dziś zbiera bajk i, 
baśni e, legendy i publikuje sztuki osnute na ich kanwie.W realizacji 
poetyckich dramatów odnalazł znaczącego towarzysza-inscenizatora: 
Eszter Novak, wspólnie z którą stworzył bardzo ludzkie uniwersum 
dziwnego baśniowego świata, groteskowej mitologii. Jabtko królew
skie czerpie z tradycji baśni cygańskiej. Baśń ta jest jednocześn ie 

wzruszająca i bulwersująca, pon i eważ mówi o przyjaźni bajkowego 
króla, którego uosabia wielki renesansowy władca Węgier Maciej 

Hunyadi i biednego, małego Cygana, złodzieja, jak również o miłości 
króla Macieja i pewnej młodej Cyganki. Jani zdobywca rozgrywa 
się współcześnie, na pr zeklętej prowincji, ale równolegle historia ta 
ma charakter misteryjna - baśniowy i jej centralnym tematem jest 
cud . Ale cudowna rybka to :zwykły, ogromny sum, zaś misterium na

rodzin dziecka zastępują obrazy dziecka zrabowanego, utraconego ... 
Czwarta brama, którą w roku 2003 uznano na Węgrzech za najle
pszy dramat sezonu, wykorzystuje opowi eści chasydz kie. A Tó t feri -
który jest pełnym natchnienia obrazem ludzkiej biedy - wprowadza 
w idzów w świ at baśni ludowej, ludowej mftologii , w odznaczający si ę 
surrealistyczną fantazją świat legend o świętych. Z różnych zapom
nianych, zaskakujących baśn i autor układa naiwna-surreali styczne 
historie dużo bardziej wyrafinowane i ironiczne od oryginalnych. His
torycy teatru nieustannie próbują dotrzeć do dawnych przedstawień 
węgierskic h, misteriów, komedi i ludowych i jarma1·cznych. Reżyser 

A Tótferiz niewymuszoną elegancją , wyk orzystując spuści z n ę językową 

emigracji węgierskiej z przełomu wieków, przedstawia im i tację pry-

mitywnego mitu, wzorowanego na rzekomo prawdziwej ludowej sztuce. 
Ta niekiedy wyrafinowanie naiwna, niekiedy poetycka, to znów iro
niczna, czasem prowadzona z dystansem, a czasem całkiem go zatra
cająca, nieustann ie oscylująca między profanum i sac rum narracja 
teatralna przypomina przedstawienia Kazim ierza Dejmka, jak choćby, 
znaną również na Węgrzech, Historyję o Chwa lebnym Zmartwycl1-
wstaniu Pańskim. A jeśli chodzi o sposób lite1·ack iego wyko1·zystania 

legendy to wykazuje ona najwięcej cech pokrewnych z Prorokiem //ją 
Tadeusza Słobodz i anka. 

Nowe, nieznane jeszcze w Polsce sztuki Janasa Haya <Stary 
Franka Hernera) , Petera l<arpatiego <Owoc żywota twego) , 
i Gyiirgya Spiró (Stfuczka) w p1·zekladach Jolanty Jarmołowicz 
prezentowane były w kw ietniu tego roku w obecności autorów w Tea
trze Polskim w Poznaniu w ramach cyklu prezentacji nowej dramatu
rgii europejskiej Nowe stulecie-nowe dramaty. ( ... ) 
Inną wspólną cechą tej grupy pisarzy jest to, że porzucają niechlujny, 
bylejaki, kaleki język dnia powszedn iego, odwracają się od tej mody 
trwającej w dramaturgii od lat i szukają nowych możliwości wypo

wiedzi scenicznej. Dialogi w ich sztukach są raczej liryczne, sty
lizowane, często pisane językiem wysokim. Ni ektórzy dramatopi sarze 
starają się tworzyć swe dzieła od razu z perspektywy przyszłych 
przedstawien teatralnych. Dialogi i sytuacje sceniczne Bel i Pintera 
powstają w trakcie prób. Wewnętrzną dynamikę przedstav,ienia autor 
„ rozbiera " na sp lot sytuacji, konfliktów, a później komponuje na 
nowo. W ten sposób tworzył zespołem teatralnym Operę chfopską, 
gdzie obraz tradycyjnej: głupoty ludzkiej wyrażony został nie tylko 

za pośrednictwem języka, ale i muzyki. Jego swoisty groteskowy 
sposób patrzenia na świat i niezwykle intensywna obecność sceni
czna wzbudzają ogromne zainteresowanie również i poza granicam i 
Węgier. 

Tacy reżyserzy, jak Tamas Ascher, Gabor Szekely, Gabor Zsambeki, 
Jstvan Paal, Peter Gothar albo Janas Szikora - słynni nowatorzy 
teatru węgierskiego, c hętniej wybierali do realizacji utwory klasyki 
światowej niż węgierski ej dramaturgii. Młodzi inscenizatorzy, odno
w iciele j ęzyka teatralnego, jak Arpad Schilling, Sandor Zsóter, Lasz ló 
Bagossy preferują dzieła znanych współczesnych autorów obcych. 

A lstvan Pinczes, Gabor Mate, Balazs Simon, Eszter Novak, Janos 
Mohacs i i Peter Forgacs należą do tych, którzy chętnie korzystają 
z dramaturgii węg iers kiej i są otwarci na nowe sceniczne odkrycia. 
Miejmy nad zieję, że w kol ejnych tego rod zaj u prezentacjach będziemy 
mogli wymienić jeszcze wi ęcej nazwisk polskich reżyserów. 

l<risz tina Baba 
Wicedyrekto r Węgierskiego Instytutu Kultu ry w Warszawie 

Tek>t zomł po raz ple""'2y zap~zontowany w ramach mledzyoarodoW!go projektu toatral
neqo „ Europelscy sąsiedzi - i.atr europejski", przygotowariego pruz Pailstwową Wyi5Zą 
Szkole Fllmow , TelewiZyfną i Teatralną Im lt0n.i Schillera t.odzl oraz Kated rę Dramatu 
! Teall\J Unlwtrsytetu tódz~leqo. 



No i gdzie jest ta prawda o naszych czasach? Rytualny zarzut pod adresem filmu, literatury i oczywiście dramatu. Od lat wracający z niedo
sytem i pretensjami. Że lekceważą, nie wymierzają sprawiedliwości, że zamiast obrazów widzialnego świata dostarczają karykatur lub uciekają 
w abstrakcję. Odpowiedzi też są rytualne: że sztuka nie reportaż, że ludzie tego nie chcą, że kto to zagra. A przede wszystkim - że czasy są trudne 
i sensowna ich synteza wykracza poza kompetencje artystów. Poza tą rytualną wymianą ciosów, i właściwie całkiem od niej niezależnie, w ostatnich 
latach także w Polsce powstawały teksty dramatyczne, których autorzy próbowali jednak coś z rzeczywistości zrozumieć czy utrwalić. ( ... ) A że 
rezultat nie zawsze odpowiadał oczekiwaniom? Po pierwsze, nie do końca wiadomo kto i czego w tej dziedzinie oczekuje. Po drugie zaś, warto 
może popatrzeć, jak z tym samym zadaniem próbują radzić sobie inni. Tak się składa, że z krajów, których losy w ubiegłym półwieczu układały się 
paralelnie z naszymi, najwięcej stosunkowo wiadomo u nas o dramaturgii węgierskiej. Paraleli historycznej nie należy oczywiście traktować zbyt 
dosłownie. Polska i Węgry w zupełnie innej sytuacji wyszły z wojny: polskiemu kontredansowi odwilży i przymrozków na Węgrzech odpowiadała 
trauma powstania z 1956 roku; a z kolei gdy u nas w latach przed przełomem zapadła się gospodarka i narastała rewolucja, tam panował znośny 
z pozoru socjalizm gulaszowy. Ale zbieżności pozostają większe: nowy ustrój siłą wniesiony z zewnątrz; system rządów najpierw opresyjny, potem 
przegniły i nieskuteczny; ideologiczna nowomowa, która usiłowała zastąpić myślenie; bardzo aktywna intelektualnie emigracja, wreszcie wolność, 
teoretycznie wytęskniona, którą jednak chwilami trudno konsumować. ( ... ) 

W większości współczesnych sztuk węgierskich rzeczywistość jawi się jako mroczna, nieprzychylna albo niemoralna. W dramatach Gyorgya 
Spiró „Kwartet" i „Opera mydlana" nad elitarną etyką inteligencką triumfuje prymitywna pazerność, a obrachunek z przeszłością okazuje się po 
prostu niemożliwy. W „Portugalii" Zoltana Egressy'ego podeptane zostają marzenia i życie zastyga w bezruchu, W 11Gezie-dzieciaku" Janasa Haya 
bohater pogrąża się ostatecznie w izolacji. Węgierskie filmy dokumentalne sprzed trzydziestu czy dwudziestu kilku lat też były mroczne; wtedy 
jednak odpowiedzialnością za ich tonację obciążało się po prostu ustrój. Socjografia była jedną z form protestu: bieda, gruźlica, brak mieszkań, 
błędy wychowawcze, nonsensy ekonomiczne - każda z tych diagnoz stanowiła oskarżenie. Można było naprawdę wierzyć, że wszystkiemu wprost czy 
pośrednio winne są władze. Władze odeszły - mrok pozostał, czasem zgęstniał. Czy naprawdę nic się nie zmieniło, a jeśli - to na gorsze? 

Widzę trzy możliwe odpowiedzi. Pierwszej udzielił Wojciech Maziarski w 11 Dialogu 11 w r. 2000 w komentarzu do 110pery mydlanej". Powody są 
społeczno-gospodarcze. Prywatyzacja na Węgrzech zatrzymała się w pół kroku, stosunki pozostały nadal w znacznym stopniu socjalistyczne. Ludzie 
tkwią na państwowych posadach, choć już niepewni jutra, bo sytuacja się zmieniła, a im zabrakło ducha przedsiębiorczości. Zwłaszcza inteligencja 
nie potrafiła zdobyć się na inicjatywę gospodarczą i nie wzięła spraw w swoje ręce. Stagnacji ekonomicznej odpowiadają mroczne nastroje, a tym 
z kolei - pesymizm pisarzy. ( ... ) 

Odpowiedź drugą zawiera pośrednio artykuł, który sama napisałam dwadzieścia lat temu i w którym próbowałam zrekonstruować typowego 
bohatera dramatu węgierskiego. Z zestawienia bodaj trzydziestu sztuk wyłoniła mi się wówczas powtarzalna postać mniej lub bardziej anarchicznego 
outsidera, który zbrzydzenie światem topi w alkoholu, a relacje z bliźnimi ujmuje niemal wyłącznie w kategoriach straceńczej gry. Obcy mu jest 
pogodny stoicyzm, świat postrzega jako zagrożenie; skłania się raczej ku negacji niż akceptacji. Tacy byli bohaterowie sztuk Gyuli Hernadiego, Gezy 
Paskandiego, Istvana Csurki, Gyórgya Schwajdy; podobny typ osobowości pojawiał się także w fi I mach M iklósa Janscó. Niezbyt wierzę w coś takiego 
jak charakter narodowy; co innego jednak, gdy się mówi o ogólnej tonacji, jaka przeważa w sztuce danego kraju. Otóż znane mi dramaty węgierskie -
wyjąwszy libretta operetek- są na ogół smutne i mówią o ludziach smutnych. I nie ma właściwie dobrego powodu, by jakakolwiek odmiana polityczna 
miała zasadniczo wpływać na ich przejmujący pesymizm. 

Pierwsza odpowiedź była społeczno-ekonomiczna. Druga odsyłała do specyfiki narodowej . Ale możliwe, że działa tu także duch czasu. 
Dwa lata temu Krystyna Duniec i Joanna Krakowska-Narożniak w artykule zatytułowanym 11 Beznadzieja11 publikowanym w 11 Dialogu" na 
podstawie dwudziestu czy trzydziestu sztuk z ostatnich lat postawiły diagnozę dramaturgii współczesnej: to depresja. Pisały: „Przedmiotowy sto
sunek do rzeczywistości: brak woli i motywacji, bierność, bezczynność i bezwład, skłonności samobójcze i niezdolność do nawiązywania relacji 
z innymi - określa sposób funkcjonowania bohatera współczesnego w świecie". Depresja, podkreślały, nie jest dziś dla dramaturgii naszego obszaru 
kulturowego tematem ani diagnozą; depresja jest metaforą sytuacji egzystencjalnej i sposobem opisywania świata . Ponury los bohaterów Haya czy 
Egressy ' ego w tym kontekście zyskuje nowe uzasadnienie; co więcej w zestawieniu z doświadczeniami postaci ze sztuk Sarah Kane czy Oliviera 
Bukowskiego okazuje się nawet zupełnie znośny. 

Małgorzata Szpakowska „ Głębia kamieniołomu" Dialog 11/2003 - fragmenty 
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Dyrektor naczelny I artystyczny 
Wicedyrektor 

Wicedyrektor finansowo-administracyjny 
Kierownik literacki 

Koordynator pracy artystycznej 
Sekretarz literacki 

Kierownik techniczny 
Główny ks ęgowy 
Dział marketingu 

Organizator widowni 
Kasa biletowa 

Impresariat 
Public relations 

Sekretariat 
Dział księgowoki 

Kierownik biura 
Dział administracyjno-gospodarczy 

Transport i zaopatrzenie 
Oświetleniowcy 

Akustycy 
Brygadier sceny 

MontaiySci 

Garderobiane 
Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 
Stolarnia 

Pracownia obuwnicza 
Charakteryzatornia 

Pracownia plastyczna 
Pracownia dekoratorska-tapicerska 

Pracownia ~!usarska 
Rekwizytornia 

Elektryk 
Pracownicy gospodarczy 

Zespół artystyczny w sezonie 2004/2005 

Paweł Szkotak 
Joanna owak 
Marcin Kowalski 
Jerzy Czech 

Małgorzata Misztal 
Marta Mielcarek 
Andrzej Biskup 
Michał Wojtu~ 
Marta Kęsy 
Mariola Michalak 
Krystyna Przybysz 
Jarosław Slejkowskl 
Emilia Sadowska 
Marcin Adamczak 
Beata Pławska, Grażyna Rajewska, Ewa Zyprych 
Bogumiła Wichniarek 
Maria Głuszak-Rzech6wka 
Zbigniew Roszak, Małgorzata Roszak 
Paweł Bordych, Damian Pawelła - kierownik pracowni 
Wiesław Janicki - kierownik pracowni, Barbara Olsztyn 
Roman Berent 
Lorenzo Bogalski, Jarosław Grzeszczyk, Marcin Konieczny, Andrzej Korsak, 
Marek Szotkiewicz, Adam Przywecki, Michał Ludwiczak 
Izabela Witek, Ewa Cieślik, Elżbieta Rochowiak 
Marzena Adamska 
Wojciech Januchowski 
Dariusz Michalak 
Henryk Lein 
Małgorzata Stawicka 
Jacek Zujewski, Ryszard Książek 
Eugeniusz Marszał 
Andrzej Mi~kiewicz 
Czesław Wasiński, Marcin Przybylski 
Andrzej Graczyk 
Sławomir Cyran, Zenon Berent 

Katarzyna Bujakiewicz, Zina Kerste, Teresa Kwiatkowska, Małgorzata Neumann, 
Małgorzata Peczyńska, Magdalena Płaneta, Maria Skowrońska-Ferlak, Ewa Szumska, 
Katarzyna Węglicka, Sebastian Grek, Michał Kaleta, Wojciech Kalwat, Piotr Katmlerczak, 
Leszek Lichota, Piotr Łukawski, Roland Nowak, Jakub Papuga, Łukasz Pawtowskl,Sylwester Woroniecki, 

lnsp1cJent Elżbieta Bednarczyk 

Redakcja programu Marta Mielcarek 



El; Teatr Polski w Poznaniu 

Teatr Polski w Poznaniu 
ul. 27 . Grudnia 8/10 
&l -737 Poznań 
tel. +48 &l 852-5&-27/8/q 
fax. +48 &l 853-08-93 
www.teatr-polski.pl 
teatr.polski@teatr-polski.pl 

Biuro Obsługi Widza czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00; 
tel. + 61 852-05-4 1; 
rezerwacja@teatr-polski.pl 

Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku od godz. 10.00, 
w soboty, niedziele i święta od godz. 16.00, do chwili rozpoczętla spektaklu. 
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