
L Á S Z L Ó  K Á L M Á N  N A G Y

WS P Ó C Z E S N Y  D R A M A T  P O L S K I
N A W G R Z E C H  W  Z A R Y S I E

TRZEBA PRZYZNA , E Z PUNKTU WIDZENIA W GRÓW I LITERATURY W GIERSKIEJ JU
sam tytu  niniejszego tekstu sprawia pewien problem terminologiczny. To, co po
polsku „wspó czesne”, to w j zyku Madziarów „mai” (‘dzisiejsze’), „modern” (‘no-
woczesne’) lub „kortárs” (‘nale ce do rówie ników’). Mimo e ka dy z termi-
nów oznacza niby to samo, mo na by napisa  osobny referat na temat ich konotacji
i interpretacji przez historyków literatury. W terminologii polskiej na szcz cie nie
mamy takich k opotów i w zasadzie nie ma potrzeby wyja niania, co to jest „wspó -
czesno ”. Oczywi cie, czas biegnie i warto przypomnie , e pod terminem „literatu-
ra wspó czesna” kiedy  rozumieli my ca y okres literatury polskiej po 1918 roku.
Pó niej za  — literatur  okresu powojennego i w a nie takie jej okre lenie jest przy-
datne dla W grów, zw aszcza e podzia  procesu historycznoliterackiego na okresy
i podokresy po 1944/1945 roku wywo uje jeszcze wi cej kontrowersji w literatu-
rze w gierskiej ni  w polskiej. Dla potrzeb tego tekstu pod terminem „wspó cze-
sny” b d  rozumia  przede wszystkim okres kultury rozci gaj cy si  od czasu
przemian ustrojowych maj cych miejsce w 1989 r. po dzie  obecny.

Przy okazji w kilku s owach nale y wróci  do lat osiemdziesi tych, a nawet do
wcze niejszego okresu. Recepcja literatury polskiej na W grzech do 1989 roku
odbywa a si  wedle okre lonych regu . Zgodnie z praktyk  oficjalnej polityki
kulturalnej literatura polska popularyzowana by a jako jedna z literatur bratnich
narodów socjalistycznych, wi c jej rozpowszechnianie w pewnym sensie stano-
wi o obowi zkowe zadanie partyjno-rz dowe. Oczywi cie, z przymru eniem oka,
bo z Polakami zawsze by  „problem”, pisarze polscy nie bardzo chcieli podpo-
rz dkowa  si  obowi zuj cemu kanonowi politycznemu. Na szcz cie dzi ki
walorom artystycznym tej literatury, wielowiekowej przyja ni mi dzy Polakami
a W grami, dzi ki o ywionym kontaktom kulturalnym, bardzo podobnej mental-
no ci naszych narodów oraz — ju  nie dzi ki, lecz przez — warunki polityczne,
w których yli my w latach stalinizmu i realnego socjalizmu, literatura polska,
w tym tak e dramat polski, w ci gu ostatniego pó wiecza zajmowa a nad Duna-
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jem specjaln  pozycj . Dysponowali my wybitnymi t umaczami zakochanymi
w kulturze polskiej i na ogó  obeznanymi z polskimi nowo ciami wydawniczymi.
Wyj tki oczywi cie zdarza y si , ale raczej wcze niej, tu  po wojnie, kiedy pozy-
cje do t umaczenia wybierano wedle kryteriów politycznych, a ma y dystans
czasowy nie pozwala  na wyodr bnienie naprawd  warto ciowych utworów.

Recepcji dramatu wspó czesnego w latach „mi kkiej dyktatury” czy realnego
(po w giersku —  „istniej cego”) socjalizmu w du ym stopniu sprzyja  fakt, e
jednym z najwybitniejszych dramatopisarzy na wiecie sta  si  przebywaj cy na
emigracji S awomir Mro ek. Mimo e po 1945 roku literatur  i kultur  w giersk
— tak jak polsk  — kszta towa a przede wszystkim polityka, przemilczanie do-
robku tak wybitnego autora by o niemo liwe nawet na W grzech. Donios e wy-
darzenie kulturalne stanowi o wydanie w roku 1968 tomu pt. Tangó. Modern
lengyel drámák (Tango. Wspó czesne dramaty polskie). Z tego te  powodu w -
gierski czytelnik i widz teatralny znaj  przede wszystkim twórczo  Mro ka, tym
bardziej, e twórca doczeka  si  wydania na W grzech kolejnych tomów w 1980
i 2000 roku. Nieobce jest czytelnikowi w gierskiemu tak e dramatopisarstwo Tade-
usza Ró ewicza, Witolda Gombrowicza i Stanis awa Wyspia skiego. Utwory dwóch
ostatnich wydano w osobnych tomach w 1984, 1989 i 1998 roku. Widz w gierski
przywi zany jest przede wszystkim do teatru realistycznego, dlatego ukazanie si ,
a zw aszcza wystawienie dramatów wspomnianych autorów, nios o zawsze pewne
ryzyko, cho  ostatecznie wszystko ko czy o si  szcz liwie i z ogromnym sukcesem.

Zmiany polityczne, które po 1989 roku zasz y w Polsce i na W grzech, prze-
obrazi y ycie literackie i kulturalne. „Problem prze omu zosta  ju  gruntownie
omówiony. Nie by o chyba krytyka, który nie odniós by si  do tej kwestii,
a wi kszo  syntez krytycznoliterackich i pierwszych prób opisania dziejów pol-
skiej literatury ostatnich dziesi cioleci zawiera o argumentacj  przeprowadzon
z uwzgl dnieniem roku 1989”. Takimi w a nie s owami rozpoczyna Marcin Pie-
trzak swe rozwa ania na temat najnowszej literatury w tomie Literatura polska
1990—20001. Ju  sam tytu  studium jest intryguj cy: Prze om czy ci g o , co
dobitnie wiadczy o tym, i  spór wcale nie jest rozstrzygni ty, bo o prze omie
decydowa a przede wszystkim nowa sytuacja kultury, w tym pojawienie si  wol-
nego rynku i zniesienie cenzury, a nie nowe poetyki czy nowa praktyka literacka.

Je eli chodzi o recepcj  dramatu polskiego na W grzech, to rok 1989 niew t-
pliwie stanowi ostr  cezur . Ilo  informacji o dramacie polskim obecnych na
amach w gierskiej prasy kulturalnej szybko zmala a, co tylko cz ciowo wi za o

si  z ogólnym os abieniem zainteresowania kultur  dawnych przyjació  i nowym
spojrzeniem na Zachód. Zniesienie cenzury (co prawda na W grzech nie by o
specjalnego urz du, za to istnia a du o gro niejsza autocenzura) spowodowa o, e

1 Zob. M. Pietrzak: Prze om czy ci g o : 1989. W: Literatura polska 1990—2000. T. 1. Kraków
2003, s. 11—28.
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problemy polityczne, przeciwko którym mo na i trzeba by o wcze niej si  bun-
towa , przesta y istnie . Dramaturgia we wszystkich krajach postkomunistycz-
nych prze ywa a wi c kryzys. System znaków artystycznych paradygmatu ro-
mantycznego, doskonale sprawdzaj cy si  w latach niewoli, w zwi zku z kryzy-
sem hierarchii warto ci raptem przesta  funkcjonowa . Kryzys dramatu polskiego
znalaz  odzwierciedlenie w s abn cym zainteresowaniu nim ze strony Madziarów.
Po roku 1989 w przekazywaniu skromnych informacji najwi ksz  rol  odegra o
czasopismo „Színház”. W Polsce za  „Dialog” od czasu do czasu zwraca  uwag
polskiego czytelnika na nowe zjawiska dramatu w gierskiego.

Przezwyci enie kryzysu dramaturgii w naszych kulturach narodowych, jakie
nast pi o w ostatnich kilkunastu latach, ma ogromne znaczenie dla dalszego roz-
woju literatury i oczywi cie wzrostu zainteresowania literatur . Warto podkre li ,
e w polskiej dramaturgii pozytywne zmiany firmowane s  wci  przez Mro ka2,

a poza nim mi dzy innymi przez: Janusza G owackiego3, Tadeusza S obodzian-
ka4, pochodz cego z Chorzowa Ingmara Villqista, czyli Jaros awa wierszcza5,
a tak e przez wielu m odych autorów szukaj cych inspiracji w dramacie zachod-
nim. Z dramaturgów starszego pokolenia nadal wielkie znaczenia ma twórczo
Bogus awa Schaeffera — autora ponad czterdziestu sztuk, t umaczonego na sie-
demna cie j zyków. Z okresu prze omu ustrojowego pochodz  jego dramaty
Kaczo (1987) i Aktor (1989).

W dramacie w gierskim obecnie najwi ksz  popularno ci  cieszy si  twór-
czo  takich autorów jak: Kornel Hamvai, János Háy, Péter Kárpáti, Péter Nádas,
Ottó Tolnai, György Spiró. Wspominam o autorach w gierskich i dynamicznym
rozwoju naszej dramaturgii, by zaakcentowa , e wzrost zainteresowania najnow-
sz  dramaturgi  polsk  nad Dunajem wcale nie wynika z niedostatku rodzimej
twórczo ci, lecz z bardzo pozytywnego procesu, jakim jest renesans mody na
kultur  polsk , o ywienie ch ci poznawania kultury rodkowo- i wschodnio-
europejskiej oraz dokonuj ce si  przewarto ciowanie kultury Zachodu, zw aszcza
kultury ameryka skiej.

Ukazanie si  w 2003 roku tomu pt. Ilja próféta. Mai lengyel drámák, czyli Pro-
rok Ilja. Wspó czesne dramaty polskie stanowi konkretny owoc zainteresowania
W grów twórczo ci  dramaturgów polskich. Tom wydany zosta  nak adem pre-
sti owej oficyny Európa i zawiera pi  dramatów: Wdowy Mro ka, Noc Hellera
Villqista, Antygon  w Nowym Jorku G owackiego, Kaczo Schaeffera i Proroka
Ilj S obodzianka. Tom redagowa  wybitny polonista w gierski, pracownik Uni-

2 Wdowy (1992), Mi o  na Krymie (1993).
3 Polowanie na karaluchy (1990), Antygona w Nowym Jorku (1992), Czwarta siostra (2000).
4 Turlajgroszek (1990), Jaskó eczka (1992), Prorok Ilja (1992), Merlin (1992), Kowal Malambo

(1992), Sen pluskwy (1997).
5 Oscar i Ruth (1990), Noc Helvera (1999), Beztlenowce, Fantom (2000).
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wersytetu Pétera Pázmánya w Piliscsabie, Lajos Pálfalvi. Wyboru dokona a
mieszkaj ca obecnie w Polsce polonistka i hungarystka, absolwentka Uniwersy-
tetu Debreczy skiego, Patrícia Pászt. Pászt jest tak e t umaczk  sztuki S obo-
dzianka oraz autork  pos owia i notek biograficznych. Pozosta e przek ady wy-
sz y spod pióra Judit Kálmán i Krisztiny Báby. Obydwie t umaczki od wielu lat
zajmuj  si  promocj  kultury polskiej na W grzech i kultury w gierskiej
w Polsce. Judit Kálmán jest pracownikiem Katedry Filologii W gierskiej UJ, za
Krisztina Bába w ostatnich latach pracowa a na stanowisku wicedyrektora W -
gierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Dokonany przez t umaczy i autorów
tomu wybór nie by  wi c przypadkowy, lecz reprezentatywny. Uwzgl dnia bo-
wiem zarówno procesy zachodz ce we wspó czesnej literaturze polskiej, jak te
potrzeby w gierskiego czytelnika i recepcj  polskiej twórczo ci poza granicami
Polski.

Patrícia Pászt twierdzi, e wybór by  wyj tkowo trudny, chocia  mo na ywi
nadziej , e jest jednak trafny i udany. Wedle Pászt S obodzianka powinni my
ceni  przede wszystkim jako kronikarza totalnego kryzysu hierarchii warto ci
prze omu XX i XXI wieku. W naszej epoce, pozbawionej wszelkich mitów
i aureoli, rodzi si  t sknota za transcendencj . A S obodzianek poddaje w swoich
sztukach druzgoc cej krytyce odwieczn  g upot  ludzk  i ch  tworzenia fa szy-
wych proroków, manifestuje zwyci stwo zdrowego rozs dku6. Szczególn  warto-
ci  utworów S obodzianka jest barwny j zyk, wprawdzie pe en wulgaryzmów

i kolokwializmów, ale jednocze nie bardzo poetycki.
Utwór Schaeffera wybrano mi dzy innymi dlatego, e autor ten nie by  dot d obec-

ny w kulturze w gierskiej. Razem ze S obodziankiem nale y do najbardziej charakte-
rystycznych twórców dramaturgii polskiej. Ma uniwersalny j zyk, a w jego drama-
tach spójny obraz wiata przekazywany jest przez dobrze zrozumia y system kodów
kulturowych7. Podobnie jak Joanna Zaj c, Patrícia Pászt ceni Schaeffera jako twórc
teatru instrumentalnego, sytuuj cego si  na pograniczu muzyki i teatru.

Z kolei Wdowy Mro ka to jeden z najwybitniejszych dramatów ostatniego
okresu. Przek adu tej sztuki na j zyk w gierski dokonano kilka lat temu. Przyjazd
autora na W gry wiosn  2002 roku — z okazji wystawienia tej sztuki przez Teatr
im. Csokonaiego w Debreczynie — stanowi  ogromne wydarzenie kulturalne.
Mro ek odwiedzi  Debreczyn w towarzystwie t umaczki swej sztuki. Dzie  po
premierze zorganizowano na Uniwersytecie Debreczy skim spotkanie z autorem,
co przekona o nas nie tylko o wci  trwaj cej i niezwyk ej popularno ci Mro ka,
lecz tak e o istnieniu sporej liczby osób lubi cych teatr i interesuj cych si  dra-
maturgi  wspó czesn . W pe ni jest wi c uzasadnione, e ten dramat tak e znalaz
si  w nowym w gierskim tomie. Tym bardziej, e Wdowy ujrza y wiat o dzienne

6 Por. Ilja próféta. Mai lengyel drámák. Budapest 2003, s. 321.
7 Tam e, s. 320.
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w momencie, kiedy s dzono, e wielki mistrz troch  ju  wygas , a m ode pokole-
nie nie ma teraz klucza do jego j zyka i mentalno ci8.

W przypadku Jaros awa wierszcza, który swym pseudonimem „Villqist” na-
wi zuje do osi gni  teatru skandynawskiego, du e znaczenie ma oderwanie si
od zaczarowanych tradycji reprezentowanych przez Witkacego, Gombrowicza
i Mro ka. Ciekawe, e owe tradycje, które warunkowa y wiatow  s aw  drama-
turgii polskiej, w pewnym sensie staj  si  obecnie ci arem dla m odego pokole-
nia. Traktowa y o ideach, a nie o realnych osobach. Pisarstwo Villqista stanowi
opozycj  tak e wobec zdekonstruowanego wiata teatru Tadeusza Ró ewicza.

Jako zwolennik „zrzucenia z siebie p aszcza” dawnych i wspó czesnych wiesz-
czów wyró nia si  tak e Janusz G owacki, którego sztuki w Polsce s  ostatnio
mo e rzadziej grane, ale t umaczona na w gierski Antygona… wci  nale y do
sztandarowych, najpopularniejszych utworów autora.

Po 1989 roku nie dzieli si  ju  literatury polskiej na dyptyk krajowy i emigra-
cyjny. W przypadku literatury w gierskiej sytuacja przedstawia si  nieco inaczej.
Na tak zwanej „emigracji” mieli my stosunkowo ma o wybitnych twórców. Od-
osobniony przyk ad stanowi  mieszkaj cy po wojnie w Ameryce prozaik Sándor
Márai (1900—1989), ca kowicie przemilczany za swego ycia, a jego samobój-
cza mier  w roku przemian ustrojowych ma wr cz symboliczne i szczególnie
tragiczne znaczenie. Wielu wybitnych w gierskich twórców, mi dzy innymi
dramatopisarzy, jak na przyk ad Ottó Tolnai, reprezentuje natomiast „literatur
w giersk  poza granicami W gier”. Pod tym okre leniem umownie rozumiemy
przede wszystkim literatur  uprawian  przez W grów na terenie krajów o cien-
nych, tj. w dzisiejszej Rumunii (w Siedmiogrodzie), na S owacji i w krajach by ej
Jugos awii. Nigdy nie mamy wi c na my li literatury w gierskiej wychodz cej
spod pióra pisarzy w gierskich mieszkaj cych w Europie Zachodniej lub Amery-
ce. Owa „literatura w gierska poza granicami W gier” nadal stanowi odosobnio-
ny rozdzia  w naszej kulturze. Zgodnie z tym ogromne kulturotwórcze znaczenie
ma recepcja polskiego dramatu przez te kraje, a raczej przez W grów mieszkaj -
cych w tych krajach, którzy poznaj  polsk  twórczo  poprzez j zyk ojczysty, tj.
w gierski. Tamtejsze teatry w gierskie (lub w gierskie trupy teatralne dzia aj ce
przy teatrach miejscowych) czuj  powo anie do popularyzowania przede wszyst-
kim w gierskiej twórczo ci autorstwa pisarzy rodzimych. Niemniej jednak Teatr
im. Árona Tamásiego w Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe) oraz Zespó  im. Ede
Szigligetiego Teatru Pa stwowego w Nagyvárad (Oradea) w ostatnich latach
z wielkim sukcesem wystawi y (mi dzy innymi podczas tournée po W grzech)
dwie polskie sztuki. Pierwszy z nich w 2002 roku wystawi Proroka Ilj  S obo-
dzianka, drugi za Antygon  w Nowym Jorku G owackiego. Jak wspomniano,
obydwie sztuki znalaz y si  we wspomnianej antologii wydanej rok temu. Pozy-

8 Por.: . Drewniak: Sztuczki z Mro kiem. „Teatr” 2000, nr 4—6.
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tywnej recepcji tej antologii sprzyja fakt, e w 2001 roku zespó  Teatru im. Mi-
klósa Radnótiego w Budapeszcie przy pozytywnej reakcji wystawi  inn  sztuk
G owackiego, Czwart  siostr , która ostatecznie nie znalaz a si  w tomie, ale
przyczyni a si  do tego, e nazwisko autora sta o si  znane dla W grów. Rok
wcze niej, na Przegl dzie Wspó czesnego Dramatu Europejskiego, przeczytano
Noc Helvera Villqista. W 2003 roku Teatr Bárka („Arka”) z du ym sukcesem
wystawi Proroka Ilj . Recenzenci zwrócili uwag  nie tylko na oryginalno
sztuki i walory inscenizacji, lecz tak e na doskona y przek ad Patrícii Pászt.

Osobny rozdzia  w recepcji polskiego dramatu stanowi twórczo  Witolda
Gombrowicza, ale ten temat szczegó owo poruszy autor innego artyku u prezen-
towanego w tym tomie. W tym miejscu powiem tylko tyle: dla W grów Gombrowicz
nale y do „najtrudniejszych” autorów. Jego uniwersalno , a jednocze nie polsko ,
na któr  patrzy jednak z dystansem i ironi , niekiedy czyni  go hermetycznym —
oczywi cie tylko dla przeci tnego widza i zjadacza chleba literackiego. Problem
Gombrowicza polega tak e na tym, e w a ciwa interpretacja jego sztuk wymaga
nie tylko do  gruntownej wiedzy na temat kanonu polskiej literatury narodowej,
lecz tak e znajomo ci Polski od „wewn trz”. W przypadku recepcji dramatów
Gombrowicza szczególne znaczenie mog  mie  udane inscenizacje, które s
w stanie przybli y  w gierskiemu odbiorcy idee wybitnego polskiego dramatur-
ga. Dlatego te  wystawienie Iwony... przez teatr w Kaposvár stanowi o nad Du-
najem wyj tkowo wa ne wydarzenie w yciu teatralnym. Przedstawienie by o
transmitowane tak e przez telewizj  publiczn , wi c dotar o do wielkiej liczby
odbiorców. W du ym stopniu transmisja przyczyni a si  do sukcesu w gierskiego
tomu dramatów Gombrowicza. W tym sukcesie najwi ksze zas ugi mia a wybitna
aktorka Eszter Csákányi, która gra a rol  tytu ow . Tom dramatów Gombrowicza,
jak wspomnieli my, ukaza  si  jeszcze w 1989 roku.

Sumuj c, recepcja polskiej dramaturgii wspó czesnej odbywa si  na W grzech
troch  nierówno, ale w przypadku dramatu jest to chyba nieuniknione. Na szcz -
cie, od czasu do czasu pojawiaj  si  wybitni t umacze, mocno zaanga owani

w promocj  kultury polskiej na W grzech. Podobnie jak na przyk ad w Czechach,
rozpowszechnianie osi gni  dramaturgii polskiej zale y przede wszystkim od
ich dzia alno ci. Pod tym wzgl dem panuj  ju  warunki rynkowe — trzeba tylko
uwzgl dni  liczb  t umaczy z innych j zyków, zw aszcza z angielskiego. Wydaje
si  zatem, e nielicznych t umaczy literatury polskiej powinni my otoczy  spe-
cjaln  trosk .

Na zako czenie czas na refleksj , na pozór odbiegaj c  od spraw polskiego
dramatu, oraz na nieco sentymentalne spojrzenie na przesz o : po II wojnie
wiatowej pewien m ody poeta w gierski (László Nagy) zosta  wytypowany

przez w adze na t umacza literatury bu garskiej. Sta  si  on jednym z najwybit-
niejszych poetów okresu powojennego, wi c jakie to szcz cie dla Bu garów i innych
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narodów po udniowos owia skich, e w a nie on musia  si  zaj  popularyzacj
tych literatur nad Dunajem… Obecnie ju  nikt nie musi, ale czy mo e? W zwi zku
z „do czeniem si  W gier do europejskiego obszaru nauczania”, w zwi zku z tak
zwanym „procesem bolo skim” polonistyka prze ywa na W grzech trudny okres.
Na razie nie wiadomo, w jaki sposób uda si  nam wychowa  przysz e pokolenia
t umaczy, skoro za kilka lat polonistyka b dzie istnie  tylko w obr bie slawistyki,
a na pocz tku kszta cenia w trybie trzyletnim, licencjackim. W dodatku W grzy
— jako naród nies owia ski — potrzebuj  sporo czasu na nauk  j zyków s o-
wia skich. Istnieje realne zagro enie, e kultura polska, w tym dramat polski —
po obecnym o ywieniu — za kilkana cie lat mo e straci  na W grzech t  wiod -
c  pozycj , jak  mia a w okresie powojennym. Ju  pojawiaj  si  dowody na to, e
utwory polskie t umaczone s  na W grzech z j zyka po rednicz cego, np. nie-
mieckiego, co niekiedy przynosi bardzo kontrowersyjne efekty.


