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TR U D N A  O B E C N O  P O L S K I E G O  D R A M A T U
N A  S C E N A C H  B R Y T Y J S K I C H  P O  R O K U  1989

CHYBA S USZNIEJ BY OBY MÓWI  O NIEOBECNO CI NI  OBECNO CI POLSKIEGO
dramatu na scenach brytyjskich. Przyk adów na jego obecno  jest bowiem tak
niewiele, e zamiast pyta  o to, „jak polski dramat istnieje?”, powinno si  raczej
pyta , „dlaczego go nie ma”? Dlaczego pojawia si  tak rzadko? A jak si  ju
pojawi, dlaczego jego prasowe echo jest prawie nies yszalne i rzadko zostawia na
teatralnej mapie widoczne lady i powody do dumy? Na pytania te usi owa am
sobie wielokrotnie odpowiedzie , bo b d c teatrologiem z wykszta cenia i wyje -
d aj c z Polski siedemna cie lat temu, by am g boko przekonana o ponadczaso-
wych i uniwersalnych warto ciach naszej literatury dramatycznej, jak i o tym, e
polski dramat jest w stanie podbi  ka d  scen  bez wzgl du na kontekst spo ecz-
no-kulturowy czy te  polityczno-historyczny. O tym, jak bardzo si  myli am i jak
bardzo polskie (a w a ciwie polonocentryczne) i niekompatybilne okaza y si
liczne warto ci, które uznawa am za uniwersalne, przekona am si  wiele lat pó -
niej, obserwuj c losy ró norodnych wydarze  teatralnych poza Polsk .

Jak s usznie zauwa y a Eva Hoffman1, prawie ka dy emigrant staje si  antro-
pologiem-amatorem, którego system dotychczasowych przekona  podlega wielu
przewarto ciowaniom i swoistej decentralizacji. Zanim ze zderzenia kultury ro-
dzimej z docelow  stworzy si  tzw. wiat „trzeciej warto ci” — jak go nazywa
Danuta Mostwin2 lub „trzeciej przestrzeni” — jak ujmuje pokrewne zjawisko
w innym wymiarze postkolonialny badacz Homi K. Bhabha3 — antrolopolog-
-amator potrzebuje czasu, by to, co dzieje si  wokó  niejako oswoi . Aby now
rzeczywisto  zrozumie  i nazwa , potrzeba tak e otwartego umys u — dialogu
z now  kultur , wra liwo ci na inno , spostrzegawczo ci i umiej tno ci anali-
tycznego my lenia. Inaczej trudno przekaza  do wiadczenia rodz ce si  w wie-

1 E. Hoffman: Lost in Translation. London 1998.
2 D. Mostwin: Trzecia warto . Lublin 1995.
3 H.K. Bhabha: Cultural Diversity and Cultural Difference. In: The Post-Colonial. Studies Reader.

Ed. B. Ashcroft, G. Griffiths i H. Tiffin. London, New York 1995, s. 206—209.
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cie „trzeciej warto ci” w sposób jasny i zrozumia y. Mam wra enie, e ten
zawik any proces t umacze  interkulturowych (o j zyku tutaj nie wspomn ) zwi -
zany z wej ciem w now  kultur  prawdopodobnie dotyczy dramatu w du o wi k-
szym stopniu ni  innych rodzajów literackich. Zyskawszy bowiem teatraln  wizj ,
sztuka — aby mog a przemówi  do nowej widowni — musi wywo a  taki system
znacze  i wizualnych kodów, które da yby si  odczyta  poprzez znajome (bar-
dziej lub mniej lokalne) asocjacje i konotacje.

Aby zilustrowa  ten proces na u ytek moich interkulturowych rozwa a , pro-
ponuj  przyjrze  si  plakatom teatralnym zapowiadaj cym dramat Ró ewicza
Bia e ma e stwo (1974) w ró nych obszarach kulturowych4 [zob. fig. 1—5]. Na
pierwszy rzut oka zestawienie to jest do  szokuj ce w swej ró norodno ci
i sprawia wra enie, jakby ka dy plakat przedstawia  zupe nie inn  sztuk , której
tre  nie ma adnych wspólnych motywów. Jak bowiem po czy  obraz lilii wod-
nych z przedstawienia ameryka skiego (1989, fig. 3) z krwistym obrazem byka
i centralnym wizerunkiem fallusa z przedstawienia hiszpa skiego (1988, fig. 1)?
Albo sielankowy pejza  z chagallowskim elementem na plakacie z Berlina
wschodniego (1980, fig. 4) z obna on  piersi  kobiecej postaci z plakatu francu-
skiego (1983, fig. 5)? Z kolei wizerunek niby uwi zionego, zamkni tego w klatce
cia a z plakatu w gierskiego (1987, fig. 2) niewiele ma wspólnego z pozosta ymi
kulturowymi symbolami-kluczami. Gdyby szuka  wspólnego mianownika dla
tych wszystkich wizerunków, mo na by zaryzykowa  tez , e jest nim zasada
„domesticated translation”, a wi c raczej „translacji udomowionej/oswojonej” ni
„uegzotycznionej” („foreignised translation”). W my l tej uproszczonej transla-
torskiej zasady elementy obce danej kulturze wyra one s  za pomoc  znajomych,
„domowych” znaków kultury docelowej. Id c tym tropem, mo na zaryzykowa
stwierdzenie, e zaprezentowane tutaj plakaty przedstawiaj  nast puj ce ele-
menty „domowe”: hiszpa sk  corrid , zniewolenie na W grzech, ( yczeniow ?)
sielankowo  Berlina czy te  bezpieczn  niewinno  Ameryki. Autorom plaka-
tów i kulturowym dystrybutorom tych sztuk z ca  pewno ci  nieobce by y zasa-
dy marketingu i efektywnej promocji „importowanych dóbr kulturowych”.

Bia e ma e stwo — cho  odnios o wielki sukces w Stanach Zjednoczonych,
gdzie mia o kilka g o nych inscenizacji — nie doczeka o si  mimo wszystko
wystawienia na profesjonalnej scenie w Wielkiej Brytanii. Pos uguj  si  jednak
jego przyk adem w celu zwrócenia uwagi na to, jak dalece kontekst kulturowy
kraju docelowego warunkuje obraz, jaki ma s u y  promocji tej samej (i we
wszystkich przypadkach importowanej) sztuki. Wydaje mi si , e zestawienie to
bardzo dobrze obrazuje problemy, które cz  si  z trudn  obecno ci  polskiego
dramatu na scenie brytyjskiej. Problemy te za  w du o mniejszym stopniu wi

4 Autorka rozprawy i redaktor tomu dzi kuj  pani Marii D bicz za wyra enie zgody na reprodukcj
plakatów, które pochodz  z jej prywatnego archiwum.



122     Literatura polska w wiecie

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4



ELWIRA M. GROSSMAN: Trudna obecno  polskiego dramatu…     123

fig. 5

si  z t umaczeniem ni  z pokonywaniem barier kulturowych czy te  przenikaniem
do „nowych pól kulturowej reprezentacji” — jak powiedzia by Stuart Hall5.

Pod wzgl dem tworzenia owych „nowych pól reprezentacji” rok 1989 znacznie
skomplikowa  sytuacj  polskiego dramatu za granic , poniewa  odpad  klucz odczy-
tania politycznego. Dramat polski przesta  by  uosobieniem pomys ów zakazanych za
berli skim murem, prób  przemycenia ezopowych tre ci, na których nie poznali si
polscy cenzorzy, ale pozna a si  polska publiczno ; przesta  by  g osem o wolno
s owa, my li i przekona . Musia  broni  si  bez kodu politycznego i nie zawsze
z takich pojedynków z kultur  brytyjsk  wychodzi  zwyci sko. Jego zaistnienie w tej
cz ci Europy przypomina o raczej przej cie przez przys owiowy czy ciec ni  triumf
teatralnego geniusza z obcego kraju. Aby zilustrowa  te ogólne obserwacje bardziej
konkretnymi przyk adami, skoncentruj  si  na trzech przedstawieniach:

1) Indyku S awomira Mro ka (1960), wystawionego w t umaczeniu i re yserii
Teresy Murjas w londy skim teatrze Camden People’s Theatre w 1999 r. w reali-
zacji Flesh and Blood Theatre Company;

2) dramacie Wijuny (1974) Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz, wystawionego
przez objazdowy teatr szkocki Archipelago w roku 1999 w t umaczeniu i re yse-
rii Heleny Kaut-Howson; przek ad na szkocki dialekt: Bill Findlay;

5 S. Hall: Presentation. Cultural Representation and Signifying Practices. London 1997. Wszystkie
przytoczenia z podanych róde  angloj zycznych s  w moim przek adzie.
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3) Kartotece (1960) Tadeusza Ró ewicza, wystawionej w londy skim The White
Bear Theatre w re yserii Petera Czajkowskiego, t umaczeniu Adama Czerniawskiego
i wykonaniu Brit-Pol Theatre Company w roku 2001 w ramach Festiwalu Ró ewi-
czowskiego. Przedstawienie powtórzono rok pó niej w presti owym BAC (the Bat-
tersea Arts Centre) jako jedno z czterech najlepszych przedstawie  2001 roku.

Indyk ukaza  si  w t umaczeniu i opracowaniu Teresy Murjas, m odej re yserki
polskiego pochodzenia, która obecnie pracuje na Wydziale Dramatu i Teatru na
Uniwersytecie w Reading. Historia produkcji Indyka to thriller sam w sobie,
który re yserka opisa a w nowojorskim kwartalniku „Slavic and East European
Performance”6. Murjas wspomina tam o nieko cz cych si  rozmowach i negocja-
cjach z ró nymi teatrami londy skimi, które nie chcia y ryzykowa  wystawienia
nieznanej nikomu sztuki przez ma o znany zespó  i które przy ka dej rozmowie
na temat dramatu przekonywa y re yserk , e publiczno  brytyjska nie jest zaintere-
sowana ani polsk  histori , ani polskim romantyzmem (bo wed ug didaskaliów „rzecz
si  dzieje w romantyzmie, na obszarze ksi stwa”) i e zamiast próbowa  wystawia
sztuk  po angielsku, powinna skontaktowa  si  z polskim teatrem POSK
w Hammersmith i wystawi  j  po polsku. Argumenty, e sztuk  przet umaczy a w a-
nie po to, by j  przybli y  publiczno ci brytyjskiej i e zespó  teatralny, z którym nad

sztuk  pracowa a, nie zna polskiego, nie spotyka y si  ze spodziewanym odzewem.
Kiedy bliska rezygnacji Murjas zadzwoni a w ko cu do POSK-u, okaza o si , e teatr
zainteresowany jest g ównie zespo ami z Polski i niech tnie wystawia sztuki w an-
gielskim t umaczeniu, bo obs uguje publiczno  polsk . Kiedy dosz a do wniosku, e
z ca  pewno ci atwiej by oby wystawi Indyka na innej planecie ni  w Londynie,
sta  si  cud i uzyska a zgod  na wynaj cie sali w kameralnym Camden People’s The-
atre, którego widownia liczy sobie ok. 40 miejsc.

Gdy próby dobieg y ko ca i odby a si  premiera, Murjas pe na napi cia czeka a
na reakcj  brytyjskiej publiczno ci. Jednak e ju  na drugim przedstawieniu,
ukryta w ród widzów, by us ysze  spontaniczne komentarze, zda a sobie spraw ,
e publiczno  sztuki stanowi  prawie sami Polacy, którzy albo znale li si  w Londy-

nie przejazdem, albo — zach ceni plakatami i informacj  w prasie — przyszli na
polsk  sztuk . Chocia  — jak sama twierdzi — cieszy a j  frekwencja polskiej
publiczno ci, nie taki by  cel jej pó torarocznych zabiegów i przygotowa  —
skrupulatnego przek adania ch opskiego argonu sztuki na idiom wiejskich posta-
ci z powie ci Thomasa Hardy’ego czy te  t umaczenia wybranych kwestii Ksi cia
i romantycznego bohatera Rudolfa na arystokratyczny angielski oraz romantycz-
ny j zyk Byrona, z zachowaniem swoistego rymu i rytmu oraz z uwzgl dnieniem
ró nych intertekstualnych kontekstów. Autorka wyra nie podkre la, e praca

6 T. Murjas: Translating and Directing Mro ek’s „The Turkey” in London. „Slavic and East European
Performance” 2003, nr 23/3, s. 56—59.
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z aktorami brytyjskimi nad sceniczn  wersj  t umaczenia upewni a j  w przeko-
naniu, e uda o jej si  odnale  ekwiwalent zawartych w tek cie polskich stereo-
typów; e parodia Mro ka i humorystyczny dystans wobec kluczowego problemu
niemo no ci i szeroko poj tej impotencji padn  na podatny grunt i zostan  entu-
zjastycznie przyj te przez Brytyjczyków. Sta o si  jednak inaczej ni  my la a i —
jak sama przyznaje — by a to dla niej wa na lekcja, która mimo wszystko nie
zniech ci a jej do t umacze  polskich sztuk. Od tamtego czasu Teresa Murjas ma
na swoim koncie dwa donios e studenckie przedstawienia Gabrieli Zapolskiej:
Moralno  Pani Dulskiej i M czyzn . Obie sztuki by y tak e wystawione na
polskiej scenie POSK-u w angielskim t umaczeniu re yserki. O ile mi jednak wiado-
mo, Mro kiem si  ju  wi cej nie zajmuje. Jej opowie  natomiast postawi a mnie
przed problemem: co by si  sta o, gdyby sztuk  uda o si  wystawi  poza Londynem?
Czy wówczas spe ni yby si  oczekiwania re yserki, której studenckie przedstawienia
wielokrotnie nagradzano na festiwalach m odych teatralnych talentów?

Wijuny w re yserii Heleny Kaut-Howson podsuwaj  ciekawe odpowiedzi na
podobne pytania, bo sztuka wystawiona by a w o miu szkockich miastach, w tym
tak e w Edynburgu i Glasgow, ale — mimo sukcesu u krytyków i publiczno ci —
nie przynios a zespo owi szcz cia. Teatr ze wzgl du na ci cia bud etowe regionu
po prostu zlikwidowano i ani nagrody, jakie przedstawienie zdoby o na festiwalu
w Edynburgu, ani niezwykle pochlebne recenzje w szkockiej prasie lokalnej
i narodowej brytyjskiej nie zdo a y zmieni  decyzji w adz7.

Podobnie jak Teresa Murjas, Helena Kaut-Howson jest polskiego pocho-
dzenia. Gra a swego czasu w teatrze Idy Kami skiej, a w Wielkiej Brytanii
osiedli a si  w latach sze dziesi tych. Kiedy obj a kierownictwo artystycz-
ne szkockiego teatru Communicado, który przemianowa a na Archipelago,
mia a za sob  wiele nagrodzonych i g o nych realizacji sztuk Szekspira, Lorci,
Goldoniego, Beaumarchaisa, Barkera; wyk ada a re yseri  teatraln  w presti-
owych wy szych szko ach brytyjskich i zajmowa a wa ne miejsce na brytyj-

skiej mapie teatralnej. Wijuny po raz pierwszy wystawi a w Londynie w The-
atrespace, Covent Garden w 1978 roku. Tym razem jednak jej angielskie t u-
maczenie prze o y  na szkocki dialekt Bill Findlay, a zatem sztuka zosta a
„oswojona” w sposób niezwykle efektywny i pod wzgl dem j zykowym pra-
wie w niczym nie przypomina a „towaru importowanego”. Sama mia am
okazj  do wiadczy  mocy jej oddzia ywania, kiedy ogl da am przedstawienie
w ma ej miejscowo ci Perth. Nie da si  ukry , e publiczno  by a pod
ogromnym wra eniem tej niesamowitej sztuki opartej na skomplikowanym
zwi zku matki i syna. Wijuny to wiat z pogranicza nocnego koszmaru, grote-
ski i romantycznej parodii jednocze nie. Jest w nim matka, która przedstawia

7 M. Fischer: Never Mind the Quality: http://www.theherald.co.uk/arts/archive/18-1-19100-20-16-
50.html.
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si  synowi jako panna m oda na weselu ich kuzyna. Dom rodzinny nawie-
dzaj  duchy krewnych, prawdopodobnie zamordowanych przez syna. wiat
zaludniaj  tajemnicze postaci-wilki (wijuny) w zwierz cych skórach, a wi c plan
prze y wiadomych miesza si  tutaj z pod wiadomo ci , pragnienia z l kami
i przywidzeniami. Na przyk ad, na stypie po swojej mierci matka siada w trum-
nie, a rozbawieni biesiadnicy wchodz  w wiat odwa nych, seksualnych
transgresji zabarwionych lokalnym folklorem Kresów. Jednym s owem jest to
nie lada uczta (równie  dla widowni), a w przypadku szkockiego przedsta-
wienia sta a si  tak e wirtuozerskim wr cz popisem sztuki aktorskiej, sceno-
graficznej i re yserskiej.

Wed ug s ów krytyków by a to inscenizacja „intryguj ca, mocna, zmys owa,
pobudzaj ca wyobra ni  i pora aj ca jednocze nie”; „Sztuka, której wiat prze-
ra a, ale któr  nie sposób si  nie zachwyci ”. Podziwiaj c jej re yseri  i aktorów,
podkre lano tak e fakt, e „wesz a w szkocki koloryt lokalny jak d o  w r ka-
wiczk ”, czemu wielu recenzentów (i widzów) nie mog o si  nadziwi 8. A zatem
zarówno zespó  Archipelago pod kierunkiem Kaut-Howson, jak i Teresa Lubkie-
wicz odnios y wielki sukces i do dzi  zastanawia mnie fakt, jak to si  sta o, e ta
niezwyk a sztuka nigdy nie wesz a do kanonu polskiego dramatu i znana jest
zaledwie garstce koneserów.

Mój ostatni przyk ad, czyli Kartoteka Ró ewicza, w porównaniu z poprzed-
nimi inscenizacjami sprawia wra enie „bajki o z otej rybce”, która spe nia
wszystkie yczenia realizatorów spektaklu i dodatkowo chroni ich przed po-
tencjalnym fiaskiem. W brytyjskiej rzeczywisto ci rol  „z otej rybki” odgry-
wa y wobec Petera Czajkowskiego — re ysera spektaklu — takie instytucje
jak Federacja Polaków w Wielkiej Brytanii, Polska Ambasada i Instytut Kul-
tury Polskiej w Londynie. Instytucje te zapewni y sztuce nie tylko rewelacyj-
n  opraw  w postaci Festiwalu Ró ewiczowskiego, recenzenck  obstaw  (bo
na premier  zaproszono wszystkie najwa niejsze dzienniki londy skie) i re-
klam  godn  wyst pów Pavarottiego, ale tak e udzia  samego mistrza Ró e-
wicza, który uczestniczy  w próbach teatralnych. Czy b d c pocz tkuj cym
artyst  teatralnym, mo na wymarzy  sobie wi cej? Oto jak brzmi definicja
misji utworzonego przez wy ej wymienione instytucje zespo u teatralnego
Brit-Pol Theatre:

Polski teatr jest zjawiskiem wyj tkowym, a mimo to Royal National Theatre w Londynie
nie wystawi  ani jednej polskiej sztuki. Polska literatura dramatyczna zosta a zagubiona w ogól-
nym wizerunku Europy Wschodniej i kultury rosyjskiej, jakie wykreowa y media Wielkiej
Brytanii. Wobec tej sytuacji teatr nasz utworzono w celu promowania polskiej literatury
dramatycznej, zarówno klasycznej, jak i wspó czesnej.9

8 J. McMillan: The Blink of an Evil Eye: Werewolves. „The Scotsman” 19 August 1999.
9 Brit-Pol Theatre — Polish Theatre in English: http://www.britpol.uktheatre.net/about.html.
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Oprócz wymienionych dobroczy ców, zespó  sponsorowali tak e Baltic Restaurant
and Bar, Blackwater Consultancy i inne firmy prywatne oraz osoby indywidualne.
Kartotek  wystawiono w White Bear Theatre, na Kennington Road i niemal e
z dnia na dzie  okrzykni to j  wielkim sukcesem.

W ród wielu pochlebnych ocen znalaz  si  g os recenzenta, który zastanawia
si  nad… narodowo ci  bohatera, podczas gdy inny sugerowa  jego wieloetniczne
pochodzenie i ró norodne pogl dy polityczne10. Przywo uj  te recenzje, by po raz
kolejny odwo a  si  do koncepcji udomowienia czy te  oswojenia dramatu w nowym
kontek cie kulturowym. Nie s dz , aby w a nie tak odczytany problem to samo-
ci bohatera zadziwi  kogokolwiek, kto mieszka w ró norodnym etnicznie, kultu-

rowo i narodowo ciowo Londynie. Zdziwi on jednak Polaków, którzy interpreto-
wali ten dramat w polskich szko ach i czytali jego rozliczne opracowania kry-
tyczne. Wed ug wielu z nich zmieniaj ce si  imiona bohatera sugeruj , i  jest on
wizerunkiem wielu Polaków generacji Ró ewicza, e symbolizuje pewn  jedno-
lito  i typowo  tego pokolenia — ludzi, którzy przeszli przez te same histo-
ryczno-polityczne wydarzenia i którzy borykali si  z podobnymi (je li nie tymi
samymi) problemami. Jednak Kartotek  w Londynie odebrano inaczej, nie do
ko ca zgodnie z intencjami propolskich sponsorów, ale w takim kodzie, jaki
podpowiedzia a brytyjskiemu odbiorcy jego wyobra nia; ci g automatycznych aso-
cjacji z tego obszaru kulturowego, w jakim yje. Nie s dz  tak e, aby by o w tej
interpretacji cokolwiek niew a ciwego czy te  dla polskiej kultury szkodliwego.

A zatem podsumowuj c, chocia  nigdy si  nie dowiemy, jak potoczy yby si
losy Indyka, gdyby wystawiono go z tak  machin  wspieraj c , jak  zaoferowano
Kartotece, mo na chyba zaryzykowa  tez , e i sztuka Mro ka uzyska aby nowy
wymiar interpretacyjny, uwarunkowany lokalnym kulturowym kolorytem i od-
mienn  literack  tradycj . Jedyny wniosek, jaki mi si  tutaj nasuwa, to przekona-
nie, e odczytania polskich sztuk w kulturze brytyjskiej s  jedn  wielk  niewia-
dom  i e ich odbiór nie ma nic wspólnego z recepcj  (czy te  reputacj ) tych
samych utworów w Polsce. O powodzeniu dramatu w nowym kontek cie kultu-
rowym decyduj  bowiem warto ci wynegocjowane w owej „trzeciej przestrzeni”,
b d ce rezultatem kreatywnego zderzenia odmiennych kodów i wielorakich
wiatów. Postawi abym tutaj tak e tez , e produkt ko cowy tego zderzenia

wzbogaca nie tylko kultur  docelow , ale tak e rodzim . Szkoda wi c wielka, e
tak ma o miejsca po wi ca si  temu zagadnieniu w Polsce, e tak cz sto przemil-
cza si  wnioski krytyków, recenzentów i badaczy publikuj cych poza Polsk .
Miejmy nadziej , e inicjatywy takie jak konferencja, której pok osiem jest ni-
niejszy tom, wzmocni  polski dialog mi dzykulturowy i przyczyni  si  do wy-
miany polonistycznych przemy le  na ca ym wiecie.

10 Recenzje zamieszczone na stronie Brit-Pol Theatre: http://www.britpol.uktheatre.net/custom.html.


