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JULIUS BARC - IVAN 
urodz. w 1909 r. w mieście Krombach 

k/Koszyc, zmarł w 1955 r . Pisarz sło·wac

ki, dramaturg, autor sztuki „D W AJ" 

i wielu innych. Napisał także szereg no

wel i powieści. Debiutował sztuką „Trzy 

tysiące ludzi", napisaną w r. 1934, po

święconą buntowi robotników w 1921 r. 

w 'Krombach. 



Zdzisław Hierowski 

U KOLEBKI SŁOWACKIEGO TEATRU 

Czeski krytyk teatralny Jan Kopecky, 
interesujący się również czechosłowacko

-polskimi związkami teatralnymi, przy
pomniał kiedyś powiedzenie, charaktery
zujące stan dramaturgii czechosłowackiej 
w okresie między dwoma wojnami: lite
ratura czeska miała wówczas tylu dra
maturgów, iż zmieściliby się przy jed
nym stole i jeszcze zostałoby miejsce dla 
jedynego dramaturga słowackiego. Tym 
jedynym był Ivan Stodola (ur. 1888), 
pierwszy pisarz słowacki, który twór
czość swoją poświęcił niemal wyłącznie 
scenie. Autor szeregu komedii społeczn o

-obyczajowych, których ostrze satyryczne 
wymierzone było przeciwko tworzącemu 
się szybko w niepodległej Czechosłowacji 

mieszczaństwu słowackiemu i różnym 
przejawom życia politycznego w nowej 
republice, napisał też kilka dramatów 
współczesnych historycznych, konty
nuujących stosunkowo skromne trady
cje słowackiego dramatu rea1istycznego 
z okresu odrodzenia narodowego. Dla 
ścisłości dodajmy, że w roku 1934 po
jawił się obok ·stodoly, drugi w litera
turze słowackiej talent dramatopisarski, 
Julius Bari': - Ivan (1909-1955) . Obaj 
kontynuowali swą twórczość w okresie 
tzw. Państwa Słowackiego (1939-1945), 

a w poczet ich zasług zaliczyć należy 

i to, że nie cofali się w swych utworach 
przed krytyką stosunków panującej w 
owej „republice proboszczów", jak naz
wał to państwo w tytule jednej ze swych 
powieści Dominik Tatarka. Toteż sztuki 
ich spotykały się z ingerencją faszystow
skiej cezury i bywały zdejmowane z afi
sza na polecenie ówczesnych władz. 

Twórczość Stodoly i Bari':a - Ivana 
oczywiście nie wyczerpuje całego dorob
ku dramaturgii słowackiej do roku 1945. 

W sumie jednak nie była to dramaturgia 
bogata. W dodatku jej rozwój uwarun
kowany był i ograniczony specyficznymi 
okolicznościami życia narodu przed wy
zwoleniem i powstaniem Republiki Cze
chosłowackiej. Dramaturgia ta, podobnie 
jak cała literatura słowacka, wprzęgnię
ta była mocno w służbę aktualnych pro
blemów, służyła przede wszystkim celom 
oświatowym i kształtowaniu świadomo

ści narodowej budzącego się do nowego 
życia narodu, zmuszonego do ciężkiej 

walki ze skomplikowanym systemem 
ostrej madziaryzacji. Warto dorzucić tak
że, że jeszcze przez szereg lat okresu 
międzywojennego dramaturgia ta skaza
na była głównie na amatorskie formy 
realizacji scenicznej. Pierwszy teatr na
rodowy powstał w Bratysławie dopiero 
w roku 1920. Nosił wprawdzie wielce 
obowiązuj ącą nazwę Słowacki Teatr Na
rodowy, a działalność swą prowadził w 
działach dramatu, opery i baletu, ale był 
właściwie teatrem czeskim. W jego ze
spole aktorskim było zaledwie pięciu 

Słowaków, tak iż jedynie nieliczne sztuki 
autorów słowackich wystawiano, od cza
su do czasu w tym języku, podczas gdy 
zasadniczy repertuar grany był w języku 
czeskim. 

Właściwie w pierwszych latach niepod
ległości teatr bratysławski był swego ro
dzaju w1ezą Babel. W „kamiennym 
gmachu" Słowackiego Teatru Narodowe
go grano nietylko po czesku, ale także 

po węgiersku i niemiecku. Dopiero w se
zonie 1932-33 dzięki staraniom i pracy 
aktora i reżysera Jana Borodacza doszło 

do podziału zespołu dramatycznego na 



dwie grupy - aktorów czeskich i sło 

wackich, dzięki czemu słowacki r eper
tuar rodzimy zyskał p o raz pierwszy 
właściwe warunki realizacji sceniczne j . 
Nie dawał mu ich - i dawać nie mógł -
dziełający przez całe dwudziestolecie za
wodo,wy teatr objazdowy, gdyż ani do
borem sztuk, ani p oziomem artystycznym 
nie był w stanie przyczynić się do pod
niesienia kultury teatralnej. Pod koniec 
dwudziestolecia próbą rozbudowy słowac
kiego życia teatralnego było stworzenie 
drugiego tego rodzaju zespołu, z którego 
powstał Słowacki Teatr Ludowy oraz po
wołanie do życia Teatru Narodowego dla 
wschodniej Słowacji w Koszycach w r o
ku 1938. Istotnym krokiem naprzód w tej 
dziedzinie były dopiero dw a tea ' r y pow 
stałe w latach drugiej wojn y świato

w ej - Teatr Kameralny w Martinie 
i Teatr Słowacki w Preszowie. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że przy takiej 
strukturze życia teatralnego nastąpił w 
warunkach niepo dległości dalszy gwał

towny rozwój ruchu amatorskiego. W la
tach trzydziestych dawał on przeciętnie 

około trzydziestu przedstawień rocznie, 
znajdując organizacyjne oparcie w zało

żonej w roku 1923 przez zasłużoną Ma
cierz Słowacką w Martinie Cent rali Sło
w ackich Teatrów Ochotniczych, k tóra 
stała się wydawcą pierw szego pisma tea
tralnego pn. „Nasze diw adlo" i tekstów 
sztuk teatralnych, stworzyła wypożyczal
ni ę kostiumów, prowadziała kursy dla 
reżyserów, organizowała konkursy tea
tralne itd . (. .. ). 

Przesadą byłoby jednak stwierdzić, że 

fakt, iż zawodowy teatr słowacki dopiero 
'się tworzył, wpłynął w sposób decydu
j ą cy na stosunkowo słaby r:ozwój dra
matu jako r odzaju literackiego. Zależ

ność t a oczywi ś cie istniała, lecz nie mia-

ła decydującego znaczenia . Już w drugiej 
połowie lat trzydziestych i w okresie 
Państwa Słowackiego istnienie kilku scen 
zawodowych byłoby ·w warun kach życia 

tego małego narodu do sta teczną inspira 
cją dla pisar zy uprawiaj ą cych twórczość 

dramatyczną . Inspiracją t ym więk szą , że 

w sztuce scenicznej zarysowały się już 

wówczas dwa odm ienne kierunk i arty· 
styczne - wywodzący się z tradycji t ea
tru odrodzeniowego - realistyczny r e
prezentow any przez Borodacza i nowy, 
przeciwstawiający s ię konwencji reali~ 

stycznej, nawiązujący natomiast do zdo
byczy czeskiej i radzieck iej awangardy 
teatr alnej (J an J amnicky, J ozsef Bud
sk y, Andr ej Bagar ). P r oblem był więc 

g łębszy i ba rd ziej skomplikowany: dra
m at słowacki musiał w sposób rozsądny 

i twórczy oswobodzić się od oświecenio

wo-budzicielsk iej tradycji rodzinnej i na 
wiązać kontakt artys tyczny i intelektu
a lny z dramaturg ią światową, a zaledwie 
uczynił w tym kierunku p ierwsze k roki 
w twórczości Stodoly i Barća Ivana, 
przyszło mu zmierzyć się z jeszcze ba r
dziej niebezpiecznymi dla t wórczych p o
czynań ogr aniczeniami, jakie narzuciła 

rzeczywistość państwa fa szystowsk o-kle
r yk alnego. Na przezwyciężenie obu tych 
~rudności naraz dramat słowacki był 
Jeszcze za słaby, to też pewnego rodzaju 
par adoksem jest, że powiększenie stanu 
posiadania w dziedzinie t eatru n ie szło w 
parze z pomnażaniem dorobku dram a
tur gii. 

Początkowo zdawało si ę, że m omentem 
przełomowym stanie się tu rok 1945 -
odzyskan ie niepodleg łości i odnowienie 
Republik i Czechosłowackiej. W jej życie 

naród słowacki wkraczał j uż n a prawach 
pełnoprawnego par tn era n arod u czeskie
go, bogaty w doświadczenia lat r zekomej 



niezależności i wolności, w doświadcze

nia bohaterskiej walki zbrojnej, jaką by
ło słowackie powstanie narodowe w rokUt 
1944, stłumione niemal ·równie krwawo 
i bezwzględnie, co powstanie warszaw
skie, a kontynuowane aż do dni wyzwo
lenia przez Armię Czerwoną. W czasach 
gdy Słowacja odzyskiwała wolność i uwal
niała się od rodzimego faszyzmu istniały 
tam już cztery teatry zawodowe: obok 
Teatru Narodowego w Bratysławie dzia
łał Ludowy Teatr Słowacki w Nitrze, 
stworzony przez A. Bagara Teatr Kame
ralny w Martinie, Teatr Słowacki w Pre
szowie. W warunkach niepodległości 

utrzymał się z tych czterech placówek 
tylko teatr w Nitrze, ale za to po·wstały 

stopniowo teatry w innych miastach -
w Zwoleniu i Zlinie; w r . 1946 Teatr 
Narodowy w Bratysławie otrzymał Nową 
Scenę jako teatr wyłącznie dramatycz
ny, a w r . 1950 odzyskała teatr także Ni
tra, powstał - na wzór czeskiego - ob
jazdowy Teatr dla Wsi (Dedinske Diva
dlo), który w pewnym okresie posiadał 

nawet trzy zespoły; likwidacja tej pla
cówki dała początek dwom dalszym sta
łym teatrom w Spiskiej Nowej Wsi 

Trnawie. 

W tych też latach obok Stodoly i Bar
ca - Ivana pojawili się nowi pisarze 
dramatyczni: Stefan Kralik, Leopold La
hola, Juraj Vah, Peter Karwasz. W dra
maturgii słowackiej nastąpił okres du
żego ożywienia, który przejawiał się nie 
tylko wystąpieniem nowych autorów 
i zwiększeniem ilości nowych sztuk, lecz 
także próbami podejmowania przez pisa
rzy nowej problematyki i próbami za
stosowania nowych środków wyrazu. 
Ożywienie to trwało jednak krótko i po
zostało właściwie bez następstw, bez 
kontynuatorów. Zamilkli Stodola i Barć 
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PANSTWOWY TEATR 

DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU 

Dyrektor 
KRYSTYNA TYSZARSKA 

Kierownictwo artystyczne 
KRYSTYNA TYSZARSKA 

CELESTYN SKOŁUDA 

Kierownictwo literackie 
BOGDAN BĄK 



OGÓLNOPOLSKI 

FESTIWAL DRAMATURGII CZESKIEJ I SŁOWACKIEJ 

Stary . 

August 

Mauro. 

Ona 

JULIUS BARC - IVAN 

DWAJ 
(D va ja) 

Sztuka w 3 aktach 

Przekład ze słowacki\go: Jerzy Pleśniarowicz 

' - JÓZEF POWOJEWSKI 

- MAREK ŁYCZKOWSKI 

- ADAM WOLAŃCZYK 

- KRYSTYNA ŁYCZKOWSI):A 

Reżyseria 

KRYSTYNA TYSZARSKA 'ł 

Scenografia 

ANNA SZELIGA 

Asyste reżysera 

MAREK Ł YCZKOWSKI 

PRAPREMIERA 4 MAJA 1968 r. 



Zastępca dyrektora 
mgr BOGUSŁAW BIERNAT 

Zespół techniczn y 

Kierownik techniczny 
STANISŁAW ICHILCZYK 

Brygadier sceny 
CZESŁAW TATARA 

Elektryk 
MAREK WECLER 

Pracownia krawiecka damska 
STANISŁAWA SIKORA 

Pracownia krawiecka męska 
SERGIUSZ BENISZ 

Pracownia stolarska 
JAN DYDUCH 

Prac. mal. but 
WACŁAW GRYNCEWICZ 

Pracownia fryzjerska 
ROMUALDA POTYSZ 

Garderoby 
MARIA WTYKŁO 

I 

- Ivan (ten ostatni zmarł przedwcześnie 
w roku 1955). Lahola, uznany przez kry
tykę za najwybitniejszy talent drama
tyczny wśród młodych pisarzy po wysta
wieniu sztuk „Cztery strony świata" 

i „Bezwietrze w Zuela" oraz zdjęciu z afi
sza w r. 1949 trzeciej pt. „Zamach" opuś
cił kraj. Kralik po trzech próbach na
gięcia swej oryginalnej i stosunkowo 
śmiałej dramaturgii do postulatów rea
lizmu socjalistycznego zakończył twór
czość sceniczną ostatecznie w roku 1953 
historyczną sztuką z życia górników 
„święta Barbara". Zasileniem repertuaru 
istniejących teatrów zajęli się z kolei 
pisarze, dla których twórczość drama
tyczna była tylko marginesem zaintere
sowań twórczych ... 

(Fragment szkicu pt. „Dramaturgia Petera Kar
wasza" zamiesrezonego w marcowym numerze 
„Dialogu" z roku 1988). 



OKRUCIEŃSTWO I SZANSA WYBORU 
„Dla nas człowiek charakteryzuje się 

głównie preezwyciężeniem zastane j sytu

acji, t ym, co potrafi zrobić z teg o, czym 

go uczy niono„" 
Jean-Paul Sartre 

„ Ws-zystko co działa jest okrucieństwem . 

Dzięki t e j idei wła śni e - id e i doprowa

dzonej do' k ońca i os ta teczn e j - tea tr wi

nien s i ę odnowić." 

Antonin Artaud 

Autor „Dwóch" poddaje swych bohate
rów najokrutniejszej torturze jaką wy
myśliła $wiadomość współczesnego czło

wieka ~ torturze · wyboru. Skazuj e ich 
po sartrowsku na wolność, czyli wydaje 
na udrękę świadomości i odpowiedzial
ności. Dramat Barca mieści się niewąt

pliwie w kręgu teatru i fil ozofi i Sartre'a, 
autora „Przy drzwiach zamkniętych". 

Wnosi jednak do problematyki sartrow
skiej propozycje własne. 

„Dwaj" Barca prezentują zna cznie po
jemniej szą formułę dramatu kondycji 
ludzkiej, teatru sytuacji życiowej niż 

„Przy drzwiach zamkniętych". Filozo
ficzn y teatr Sartre'a jest teatrem inte
lektualnej konstrukcji, bardzo rygory
stycznej w swej demonstratywności. 

Oschłość teatru sartrowskiego najmniej 
razi w warunkach klinicznych, absolut
nie wyizolowanych i ostatecznie zam
kniętych . Sprawdza się w sztuce „Przy 
drzwiach zamkniętych", w piekle ludzi 
skazanych na siebie, w wymiarach innej 
rzeczywistości i tak już zanadto uogól
nionego „tamtego świata" . 

Barca więcej interesuje piekło ludzi 
jeszcze żywych. Swiat bohaterów Barcza 
nie jest wyłącznie światem alegorii czy 
filozoficznej przypowieści. Tak jak życie 
ludzkie oscyluje między zwykłością i wy
jątkowością. Jest prawie, że anonimowy, 
a przecież bardzo intensywny w drama
tyźmie zdarzeń, tak skondensowanych, że 
już prawie odrealnionych. Sensacyjność 

akcji nie jest w „Dwóch" tylko pretek
stem do uogólnień. Istnieje tu ścisła, or
ganiczna współpraca między metaforyką 

a konkretem ludzkiego działania, między 

jego filozoficznym i psychologicznym me
chanizmem. 

Okrucieństwo tego mechanizmu nie wy
nika w dramacie Barca z nieodwracal
ności zdarzeń w układzie już na zawsze 
zamkniętym, tak jak w „Przy drzwiach 
zamkniętych", ale z możliwości wyjścia 

z pułapki własnej słabości i z pułapki 

drugiego człowieka. Piekło Barca ma 
drzwi otwarte i dręczy swych mieszkań
ców torturą wyboru. Maura wybrał nie
wolę, zależność od drugiego człowieka, 

kondycję ofiary - i wybiera ją nieu
stannie. A wybierając rolę ofiary staje 
się równocześnie katem swego kata, Au
gusta, bo na. niego przerzuca ostatecznie 
odpowiedzialność za własny los. August 
wybrał rolę kata i nie chce się z nią roz
stać, gdyż ona rekompensuje jego własną 
słabość. Doprowadza Maura do stanu 
ostatecznego upodlenia, by wybronić 

swoją podło·ŚĆ. Dawna wspólna zbrodnia, 
która ich zbliżyła i nowa zbrodnia, która 
spęta ich nierozerwalnie, jest jedynie po
twierdzeniem nieludzkiej więzi mającym 

jej nadać pozory konieczności. Jest jesz
cze jedną formą ucieczki przed odpowie
dzielności, przed możliwością ludzkiego 
wyboru . 
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Smutni, nieheroiczni bohaterowie „Dwóch" 
Barca wybierają jedynie ucieczkę przed 
wyborem. Jeśli nie zostają tak jak Stary 
do wyboru ' zmuszeni, uciekają w zbrod
nię (August, Maura) albo w obłęd (Ona) . 
Ale drzwi wyboru pozostają otwarte. 
I w tym się zawiera trudny, na miarę 
człowieka i jego godności optymizm 
„Dwóch". Dla bohaterów Barca otwar
cie drzwi wyboru jest udręką, zmusza 
ich bowiem do człowieczeństwa . Dla tych, 
którzy jeszcze nie zrezygno~ali z lud·z
kich uprayvnień, oznacza nadzieję i szan-
sę. 

CELESTYN SKOŁUDA 

,, 



W REPERTUARZE T'EATRU 

* 
DYMITR FURMANOW 

CZAPAJEW 

PEDRO CALDERON 

DWOJE BRAM -
TRUDNA STRAŻ 

URSZULA RADZIWIŁŁOWA 

NIECNOTA W SIDŁACH 

WILIAM SZEKSPIR 

HAMLET 


