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DR A M A T  P O L S K I  N A  S O W A C J I  P O  1989  R O K U
(P R Z E K A D Y  I  R E C E P C J A)

KULTURA S OWACKA ZAWSZE ROZWIJA A SI  W DU EJ BLISKO CI Z KULTUR  POLSK .
W warunkach Czechos owacji, podobnie jak w Polsce i w ca ym obozie tzw.
pa stw socjalistycznych, przed rokiem 1989 oficjalny dost p obywateli do kultu-
ry, a wi c równie  literatury innych narodów, podlega  ograniczeniu i reglamen-
tacji. Dotyczy o to nie tylko literatur zachodnich, ale tak e literatur narodowych
pa stw „bratniego obozu” komunistycznego. W latach 70. u naszych po udnio-
wych s siadów obowi zywa  polityczny kurs tzw. normalizacji jako skutek wyda-
rze  sierpnia 1968. Dla literatury oznacza o to powrót do socrealizmu; warto
dzie a literackiego mierzono poziomem zaanga owania spo eczno-politycznego,
oczywi cie po stronie w a ciwej pod wzgl dem ideologicznym. W latach 80.
wydarzenia w Polsce spowodowa y, i  do naszej literatury, zw aszcza wspó cze-
snej, ówcze ni decydenci czechos owaccy odnosili si  nieufnie i podejrzliwie.
Sprawy wymiany kulturalnej pomi dzy naszymi krajami regulowa a wówczas
umowa dwustronna, zgodnie z któr  co dwa lata odgórnie okre lano m.in. ilo
i tytu y utworów, które mog y by  publikowane w przek adzie1. S owacy zawsze
przekraczali te uzgodnione ilo ci, cho  raczej nie pozwalali sobie na przekracza-
nie wyznaczonych przez kurs normalizacji granic, je li chodzi o wybór autorów
i tytu ów. W sferze dramatu oznacza o to przede wszystkim niemo no  publiko-
wania lub wystawiania utworów w jakiejkolwiek mierze spowinowaconych
z dramatem i teatrem absurdu, który by  t piony równie  w twórczo ci autorów
rodzimych. Ostry kurs normalizacyjny w Czechos owacji zacz agodnie
w drugiej po owie lat 80., ale zdecydowane zmiany warunków rozwoju s owac-

1 Szczegó owo pisze na ten temat M. Pindór w ksi ce Polsko-czeskie i polsko-s owackie kontakty
teatralne 1945–1999, Katowice, Wyd. Gnome, 2006.
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kiej kultury i polsko-s owackiej wymiany kulturalnej nast pi y dopiero po wyda-
rzeniach listopada 1989 roku.

Obecno  literatury polskiej na S owacji wzros a wr cz piorunuj co, je li nie
pod wzgl dem ilo ci opublikowanych przek adów2, to z ca  pewno ci  pod
wzgl dem diapazonu reprezentowanych za po rednictwem t umacze  twórców.
Zjawisko to mo emy obserwowa  równie  na obszarze dramatu.

W tym miejscu przypomnijmy, e – jak ju  w latach 40. XX wieku stwierdzi  cze-
ski teoretyk dramatu i teatru Ji í Veltruský – „specyfik  dramatu jest jego ontologicz-
na podwójno : z jednej strony traktuje si  go jako tekst niesamodzielny, komponent
teatru, który mo e by  interpretowalny wy cznie w ramach inscenizacji jako jeden z
jej elementów, z drugiej za  dramat staje si  zwartym dzie em ju  w czasie czytania,
mo e zatem funkcjonowa  samodzielnie jako tekst literacki”3. Dualizm ten sprawia,
i  chc c przedstawi  obecno  jakiegokolwiek dramatu w innym ni  rodzimy kontek-
cie kulturowym, musimy uwzgl dni  dwa obszary „obiegu” tekstu dramatycznego –

obszar literacki i obszar teatralny, gdy  dramat t umaczony mo e dociera  do odbior-
cy sekundarnego w dwojaki sposób: poprzez inscenizacje teatralne oraz w formie
lektury. Ka dy z tych obiegów ma przy tym inne walory: dramat inscenizowany mo e
w krótkim czasie dotrze  do du ej ilo ci odbiorców, ale jego trwanie w czasie jest
ograniczone momentem zdj cia inscenizacji z afisza, za  dramat jako publikacja
zachowuje swoj  trwa o , ale szybko , z jak  osi ga liczb  odbiorców porówny-
waln  z inscenizacj , jest zdecydowanie mniejsza, cho  dzi ki tendencji do narastania
liczby odczyta  w czasie mo e (nie musi) uzyska  ich o wiele wi cej i dzi ki trwaniu
w czasie mo e sta  si  podstaw  kolejnych inscenizacji.

S owackie przek ady i inscenizacje polskiego dramatu w latach 90. nie trafia y
w pustk , dramat polski by  tu obecny praktycznie od po owy XIX wieku.
W latach 1989–2006 S owacy wydaj  cztery ksi ki z t umaczeniami naszej
twórczo ci dramatycznej. Chronologicznie pierwsza ukazuje si  miniantologia
zatytu owana Sú asná po ská dráma, wydana przez wydawnictwo Tália-press
w Bratys awie w 1994. Antologia zawiera cztery utwory:

1. S awomir Mro ek, Dohoda (tytu  orygina u Kontrakt), t um. udovít Kiss;
2. Zygmunt Hübner, Císaroví udia (Ludzie cesarza), t um. udovít Kiss;
3. Jerzy urek, Po Hamletovi (Po Hamlecie), t um. udovít Kiss;
4. Tadeusz Ró ewicz, Nenaplnené manželstvo (Bia e ma e stwo), t um. udovít

Kiss i Ján Majerník.

2 Jozef Hviš  stwierdza, i  w latach 90. zmniejszy a si  ilo  przek adów ksi kowych, ale zdecy-
dowanie wzros a ilo  przek adów publikowanych w czasopismach. J. Hviš , Rola polski w dziejo-
wym rozwoju literatury s owackiej, w: Zwi zki kulturalne polsko-s owackie w dziejach, red. J. Wyro-
zumski, Kraków, Wyd. Mi dzynarodowe Centrum Kultury, 1995, s. 114.

3 J. Veltruský, Tekst dramatyczny jako sk adnik sztuki teatralnej, prze . A. Bluszcz, w: Teatrologia
czeska. Antologia, red. E. Udalska, Katowice, Wyd. Uniwersytetu l skiego, 1981, s. 71–85.
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Publikacja ta wysz a jako propozycja repertuarowa dla teatrów s owackich,
jednak aden z tych przek adów nie by  wystawiony.

Nast pnie ukazuje si  przek ad Wesela Wyspia skiego (s owacki tytu Svadba)
opublikowany przez wydawnictwo Narodowego Centrum Teatralnego (Národné
divadelné centrum) w Bratys awie w 1997 roku. T umaczenia dokona  Marián
Ková ik przy wspó pracy j zykowej Bogumi y Suwary i Viliama Mar oka, wy-
danie uzupe nia s owniczek wyja niaj cy nieprzet umaczalne elementy utworu –
postaci dramatu. Przek ad ten czeka  na inscenizacj  dziesi  lat, wystawiony by
dopiero w styczniu 2007 przez studentów bratys awskiej Wy szej Szko y Sztuk
Pi knych (Vysoká škola múzických umení – VŠMU). S owacy znali, oczywi cie,
wcze niej ekranizacj Wesela w re . Andrzeja Wajdy, jednak film ogl dali
w wersji czeskoj zycznej (czeski przek ad Wesela istnieje od 1919 roku, za  film
by  od lat 70. prezentowany w czeskich i s owackich kinach oraz wielokrotnie
nadawany w czechos owackiej, przecie  a  do 1993 roku, telewizji).

W 2001 roku Instytut Teatralny w Bratys awie wydaje antologi  dramatów Sta-
nis awa Ignacego Witkiewicza zatytu owan Hry, pod redakcj  Barbory Ertlovej.
W zbiorze znalaz y si  przek ady nast puj cych utworów:

1. Nowe wyzwolenie (Nové oslobodenie, t um. Barbora Ertlová i Viliam Kli-
má ek – fragmenty wierszowane),

2. W ma ym dworku (V malej kúrii, t um. Barbora Ertlová i Viliam Klimá ek
– fragmenty wierszowane),

3. O miornica (Chobotnica, t um. Barbora Ertlová),
4. Szalona lokomotywa (Šialená lokomotíva, t um. Barbora Ertlová),
5. Wariat i zakonnica (Blázon a mníška, t um. Ján Štrbák),
6. Matka (Matka, t um. Michal Choluj).
Trzy z zaprezentowanych utworów by y wystawione (W ma ym dworku, Wariat

i zakonnica, Matka), ale w innych t umaczeniach, niepublikowanych. Niemniej
jednak mo na powiedzie , e w przypadku owych trzech utworów mamy do
czynienia ze s owack  seri  t umacze .

Wreszcie w 2003 roku bratys awski Instytut Teatralny we wspó pracy z Te-
atrem Pa stwowym w Koszycach publikuje antologi  dramatów Ingmara Villqi-
sta (Jaros awa wierszcza). Warto przy tym zwróci  uwag , e Jaros aw

wierszcz, dramatopisarz z Chorzowa, nie ma jeszcze zbiorowego wydania swo-
ich utworów w Polsce. W s owackim zbiorze znalaz y si :

1. Bezkyslíkovce (Beztlenowce), t um. Bohdana Sprušanská;
1. Helverova noc (Noc Helvera), t um. Peter Himi ;
2. Oskar a Ruth (Oskar i Ruth), t um. Peter Himi  i ubomír Feldek;
3. Preparáty (Preparaty), t um. Peter Himi ;
4. Kocka tuku s hrozienkamin (Kostka smalcu z rodzynkami), t um. Bohdana

Sprušanská;
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5. Fantóm (Fantom), t um. Bohdana Sprušanska;
6. Cynkweiss (Biel cynkowa, Cinkwajs), t um. Anita Szabová;
7. Bez názvu (Bez tytu u), t um. Anita Szabová;
8. Lemury (Lemury), t um. Bohdana Sprušanská.
Co ciekawe, wi kszo  z opublikowanych w s owackiej wersji j zykowej

utworów Villqista nie by a wcze niej publikowana po polsku, a zatem wydanie
s owackie zawiera pierwodruki dramatów polskiego autora.

Spo ród t umacze  opublikowanych w ksi ce do s owackiego odbiorcy w for-
mie teatralizacji trafi y: Noc Helvera, Oskar i Ruth (wystawione przez teatr w Ko-
szycach w 2003 roku) oraz Beztlenowce (w 2004 wystawione przez teatr w Nitrze).

W czasopismach s owackich ukaza y si  z kolei t umaczenia co najmniej trzech
utworów: Janusza G owackiego Antygona w Nowym Jorku (Antigóna v New
Yorku, „Javisko” 1996, nr 12) i Zbigniewa Herberta Jaskinia filozofów (Jasky a
filozofov) „Revue svetovej literatúry”1991, nr 6 oraz Rekonstrukcja poety (Rekon-
štrukcia básnika) „Slovenské Poh ady” 1998, nr 6, wszystkie autorstwa Józefa
Gerbóca. Utwór G owackiego nie by  inscenizowany, natomiast dramaty Herberta
zosta y przedstawione przez s owackie radio w formie s uchowisk.

Nie sposób w obr bie niniejszego artyku u zanalizowa  szczegó owo wymie-
nione tu t umaczenia. Ka de z nich to osobny zbiór problemów przek adowych
i ka de to osobny obszerny temat. Natomiast zwraca uwag  fakt, i  trudno na
S owacji znale lady recepcji tych publikowanych drukiem przek adów. Dla
S owaków dramat to jednak forma tekstu ci le zwi zanego z teatrem. Dlatego
te , chc c szuka ladów recepcji polskiego dramatu u naszych s siadów zza Tatr,
trzeba przyjrze  si  temu, co z naszej twórczo ci dramatycznej zosta o tam zin-
scenizowane.

W tym zakresie po roku 1989 na plan pierwszy wysuwa si  twórczo  S awo-
mira Mro ka, którego dzie a nie mia y prawa bytu na S owacji w latach „norma-
lizacji”. Dramaty przet umaczone wcze niej, ale niewystawiane, na pocz tku lat
90. trafiaj  na sceny niezwykle cz sto. I tak na fali s abn cej normalizacji ju  4
lutego 1989 r. w teatrze w Martinie ma miejsce premiera Policjantów (Policajti)
w t umaczeniu jeszcze z lat 60. (autorem przek adu by  Ján Sedlák). 26 maja
1989 r. teatr Studio S w Bratys awie wystawi Emigrantów (Emigranti, autorami
przek adu byli Zora Bútorová i Martin Bútora). G ówne role w tej bardzo wysoko
ocenionej przez krytyk  teatralizacji odtwarzali Milan Lasica i Marián Labuda, akto-
rzy, którzy ju  w latach 60. zetkn li si  osobi cie z dramatem absurdu i z twórczo ci
S awomira Mro ka w ramach istniej cego wówczas, a po 1968 roku zamkni te-
go, teatru „Divadlo na korze”, który w a nie niejako programowo propagowa  ten
typ dramatu na S owacji (w 1969 r. teatr wystawi  jednoaktówki Karol, Strip-
-tease, Rozbitkowie). W 1990 r. jedn  z pierwszych inscenizacji reaktywowanego
Korza by o Tango Mro ka (Tango, premiera 3.06) w przek adzie Milana Lasicy.
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A ju  10 kwietnia w tym samym teatrze mia a miejsce premiera Mro kowych
Rozbitków (Stroskotanci) w t umaczeniu Petra Mikulíka, za  sezon zako czy  si
premier Ambasadora (Ve vyslanec, premiera 15.06) w przek adzie Felixa Uvá ka.

W latach 90. dramaty polskiego twórcy wystawi a te  Ma a Scena S owackiego
Teatru Narodowego (SND) w Bratys awie (Strip-tease, 1993), poza Bratys aw
teatr w Trnavie zaprezentowa Letni dzie (Letný de , t um. Zuzana Šišová,
1991), Tango gra  Teatr Jozefa Gregora Tajovskiego w Zvolenie (1990). Ten
w a nie dramat okaza  si  najbardziej popularny w ród s owackich inscenizato-
rów, ponownie wystawi a go Ma a Scena SND (1997). Mo na wi c mówi
o prawdziwym festiwalu dramaturgii Mro ka w latach 90. na S owacji, który
wpisywa  si  ogólnie w wielki festiwal dramatu absurdu, bo w tym samym czasie
na scenach teatrów s owackich swoje premiery, a nierzadko prapremiery, mia y
te  utwory Havla, Becketta (prapremiera Katastrofy w 1991 r.) i Ionesco (prapre-
miera ysej piewaczki w 1989 r.). Szczegó owo pisze na ten temat Miloš Mistrík
w swojej ksi ce Slovenská absurdná dráma4. Dramaty Mro ka (ich przek ady)
nie doczeka y si  jednak wydania ksi kowego na S owacji, a po roku 2000 ich
obecno  w repertuarze s owackich scen teatralnych jest zdecydowanie rzadsza,
cho  nie zanika zupe nie (w 2002 roku Zabaw  wystawia Teatr Miejski w Braty-
s awie, w 2007 roku Tango prezentuje teatr w Ba skiej Bystrzycy).

Oczywi cie, ród a popularno ci twórczo ci Mro ka na S owacji na pocz tku
lat 90. atwo wskaza  w kontek cie wcze niejszej jego nieobecno ci spowodowa-
nej przyczynami politycznymi5, zw aszcza e twórczo  polskiego autora by a ju
dobrze znana S owakom w latach 60.; dla grona m odych wówczas re yserów
i aktorów z Martinem Porubjakiem czy Milanem Lasic  Mro ek by  wr cz auto-
rem kultowym. To za po rednictwem twórczo ci Mro ka S owacy poznawali
teatr absurdu, gdy  – jak pisze Miloš Mistrík – pierwszym zagranicznym drama-
tem absurdu wystawionym przez s owack  scen  by  Mro kowy Indyk (Moriak,
1963, S owacki Teatr Narodowy w Bratys awie).

Práve S awomir Mro ek sa stál prvým dramatikom z okruhu svetovej absurdnej dramatiky,
ktorý sa významne uplatnil aj na slovenských javiskách6.

4 M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma, Bratislava, VEDA – Vydavate stvo Slovenskej akadémie
vied, 2002, s. 150 i n.

5 Wed ug Juliany Be ovej, Mro ek przez lata nie by  wystawiany w Czechos owacji, cho  nikt ofi-
cjalnie nie zakaza  upubliczniania jego sztuk. By  jednak uwa any za przedstawiciela dramatu absur-
du, a nadto by  emigrantem i dlatego inscenizatorzy mieli wiadomo , e wprowadzenie jego utwo-
rów do repertuaru teatrów napotka na zdecydowany opór decydentów. J. Be ová, Nová dráma – nová
divadelná realita. Inšpirácie po skej drámy a po ského divadla po roku 1989, w: Slovensko – Po sko.
Bilaterálne vz ahy v procese transformácie, red. J. Hviš , Bratislava, Lufema, 2008, s.151.

6 „W a nie S awomir Mro ek sta  si  pierwszym dramatopisarzem z kr gu wiatowego dramatu
absurdu, który znacz co uobecni  si  równie  na scenach s owackich” [to i nast pne t um. moje –
L.S.]. M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma…, s. 20–21.
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Ale to nie jedyne ród o powodzenia Mro ka w ród S owaków. Wielk  popu-
larno , jak  cieszy a si  w ród s owackiej publiczno ci inscenizacja Emigran-
tów, krytyk teatralny t umaczy na przyk ad tym, e przed rokiem 1989 temat
emigracji by  w Czechos owacji tematem tabu, za  po tym roku zjawisko emigra-
cji ekonomicznej równie  dla S owacji sta o si  tematem w najwy szym stopniu
aktualnym. A Be ovà wyznaje:

Malá tragikomická metaforická sonda do duší ute encov v cudzej krajine bola zrazu,
v stave civiliza nej krízy, bytostne blízka sú asníkom7.

Sukces inscenizacji zosta  ukoronowany nagraniem telewizyjnym w 2002 r.
Tango za  pozostaje nadal popularne i aktualne, gdy , jak powiada jeden z jego
re yserów,

hra nás nevaruje pred omylmi v živote, ale vystríha nás pre pod ahnutím životu bez kritérii
a neodhadnutím nebezpe enstva, ktoré sú udia schopní do nášho života vnies  – to je ve mi
dôležiyté vo chvíli, ke  je lovek povinny rozhodova  sám za seba8.

Obok Mro ka, który w pewnym sensie powraca do kultury s owackiej, pod ko-
niec lat 80. i na pocz tku 90. XX wieku teatry zza Tatr si gaj  te  po twórczo
innych polskich autorów dramatu, którzy wcze niej nie byli wystawiani (cho
byli t umaczeni). Jeszcze w 1986 roku teatr w Martinie wystawia Pu apk Ró e-
wicza (Pasca, t um. Emília Štercová), która w tamtym sezonie jest jedynym
utworem zbli onym do poetyki dramatu absurdu w ród propozycji repertuaro-
wych s owackich teatrów profesjonalnych9. Dzi ki drugiej odwil y ten sam teatr
w 1988 roku móg  te  wystawi Matk  Witkacego (t um. E. Štercová) i cho
inscenizacja ta, negatywnie oceniona przez s owack  krytyk  i niezrozumiana
przez tamtejsz  publiczno , mia a zaledwie kilka repryz, to jednak warto odno-
towa , e w a nie ona by a pierwsz  prób  pokazania twórczo ci Witkacego na
S owacji. Wcze niejszy, w 1967 roku opublikowany przek ad Józefa Mrázika
utworu Kurka wodna, wydany przez wydawnictwo DILIZA jako propozycja
repertuarowa, nie by  inscenizowany.

Na pocz tku lat 90. Witkacy sta  si  autorem firmowym studentów aktorstwa
bratys awskiej Wy szej Szko y Sztuk Pi knych, bo to na ich scenie mia y miejsce

7 „Ma a tragikomiczna metaforyczna sonda duszy uciekinierów w obcym kraju nagle, w stanie kry-
zysu cywilizacyjnego, sta a si  bytowo bliska wspó czesnym”. J. Be ová, Nová dráma – nová divad-
elná realita…, s. 152.

8 „Sztuka nie ostrzega nas przed b dami w yciu, ale przed uleganiem yciu bez kryteriów i przed
niedostrzeganiem zagro enia, które inni ludzie mog  wnie  do naszego ycia – to bardzo wa ne
w chwili, kiedy cz owiek musi decydowa  sam za siebie”. Stanislav Parnický w rozmowie z Milošem
Mistríkiem. M. Mistrík, V erajši Mro ek dnes. „Dialóg” (Bratislava) 3 lipca 1990, nr 14. Cyt za:
J. Be ová, Nová dráma – nová divadelná realita…, s. 150.

9 M. Mistrík, Slovenská absurdná dráma…, s. 148.
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kolejne inscenizacje utworów tego dramatopisarza. W 1990 roku Studencki Teatr
Reduta wystawi Onych (Oni, t um. Emília Štercová) i by o to przedstawienie
dyplomowe. W 1992 r. ten sam teatr wystawi Sepi (Sépia, t um. Emília Šterc-
ová). Obydwa przedstawienia re yserowali Polacy, którzy w tamtym czasie byli
wyk adowcami bratys awskiej uczelni: Onych przygotowa  Rudolf Zio o, za
Sepi Zbigniew Najmola. Jednak ju  nast pne, równie  studenckie teatralizacje
sztuk Witkacego, S owacy przygotowali sami, a by y to dwie inscenizacje Wa-
riata i zakonnicy (Blázon a mníška, t um. i re . Vlado Móres, teatr VŠMU Kapln-
ka, premiera 1996 r. oraz t um. Ján Štrbák, re . Peter Nagy, premiera 2000 r.).
Witkacy trafi  te  na scen  teatru profesjonalnego w Koszycach; tamtejszy Teatr
Pa stwowy w 2001 roku wystawi W ma ym dworku (V malej kúrii, t um. Tomáš
Horváth). Zwraca uwag  fakt, e poza do wiadczon  t umaczk  Emíli  Štercov
przek adu utworów Witkacego dokonywali ludzie m odzi.

Studenci bratys awskiej artystycznej uczelni maj  zreszt  ogromne zas ugi dla
popularyzowania polskiego dramatu na S owacji w omawianym tu okresie. Jesz-
cze w 1989 roku wystawili s owacki przek ad Kartoteki Ró ewicza (t um. Ján
Sedlák), zainteresowali si  te  twórczo ci  Gombrowicza, w 1991 roku wystawili
Iwon , ksi niczk  Burgunda w t umaczeniu Mariána Servátki (Ivona, princezná
burgundská w 1993 r., przek ad ten inscenizowa  równie  teatr w Nitrze).
W 2004 r. utwór ten znów wystawi  teatr VŠMU, ale ju  w nowym przek adzie
Alexandra Horáka i Romana Olekšáka.

Pocz tek wieku XXI to ju  nie tylko doganianie przesz o ci, ale te  propozycje
nowe.

W 2002 r. S owacki Teatr Narodowy w stolicy kraju prezentuje Czwart  siostr
(Štvrtá sestra) Janusza G owackiego w t umaczeniu Tomáša Horvátha, w dwa
lata pó niej inscenizuje ten dramat Teatr Pa stwowy w Koszycach.

W 2005 r. w drowny zespó  teatralny Ondreja Spišáka pod nazw  Teatro Tatro
z sukcesem zaprezentowa Proroka Ilj Tadeusza S obodzianka (Prorok Ilja,
t um. Ondrej Spišák).

W 2003 roku teatr w Koszycach wyst puje z projektem Villqist versus Villqist,
obejmuj cym inscenizacj  dwóch utworów: tragedii Helverova noc (Noc Helvera,
t um. Peter Himi , premiera 29.03.2003) i komedii Oskar i Ruth (Oskar i Ruth,
t um. Peter Himi , premiera 23.05.2003). W 2004 r. w Nitrze wystawiono �-
zkyslíkovce (Beztlenowce, t um. Bohdana Sprušanská). W tym samym roku teatr
ten wprowadzi  do swojego repertuaru Testosteron Andrzeja Saramonowicza w
przek adzie Bohdany Sprušanskiej.

W obecno ci dramatu polskiego na S owacji w latach 90. daj  si  zaobserwo-
wa  dwie linie: pierwsz  wyznacza renesans twórczo ci Mro ka, odpowiadaj cej
g ównie tym twórcom i odbiorcom teatralnym, którzy poznali ju  jego dramaty
w latach 60., a po aksamitnej rewolucji usi uj  nadrobi  zaleg o ci i przywróci
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s owackim widzom to, co zabra y im lata normalizacji. Drug  lini  reprezentuj
utwory innych polskich autorów o poetyce w mniejszym lub wi kszym stopniu
zbli onej do poetyki absurdu, operuj ce grotesk  i ironi . Mo na zaryzykowa
stwierdzenie, e to Mro ek w pewnym stopniu utorowa  drog  na zatatrza skie
sceny Ró ewiczowi, Gombrowiczowi czy wreszcie Witkacemu, którego trudna
twórczo  zafrapowa a najm odsze wówczas pokolenie s owackich ludzi teatru10.
Pod koniec lat 90. i na pocz tku XXI wieku sytuacja ulega zmianie: dramat absurdu
i jego twórcy staj  si  ju  klasyk , natomiast teatr s owacki poszukuje repertuaru
zdolnego przyci gn  widza. Wobec niedostatku interesuj cych propozycji w twór-
czo ci rodzimej, t umacze i re yserzy si gaj  po propozycje zagraniczne. Na tej
fali trafiaj  na s owackie sceny utwory S obodzianka i G owackiego, Villqista
i Saramonowicza.

Dla pe nego obrazu dramatu polskiego w teatrach s owackich11 w latach 90.
nale y przypomnie , e w repertuarze s owackiej sceny narodowej od 1974 roku
pozostaje piewogra Na szkle malowane Ernesta Brylla z muzyk  Katarzyny
Gaertner, w przek adzie Emílii Štercovej. Utwór ten sta  si  na S owacji hitem
absolutnym, który pod wzgl dem popularno ci pobi  na g ow  inne dzie a pol-
skie, rodzime s owackie czy wiatowe. 8 czerwca 1974 roku odby a si  prapre-
miera dzie a w s owackiej wersji j zykowej na scenie S owackiego Teatru Naro-
dowego w Bratys awie. W rok pó niej przek ad ten opublikowano ksi kowo12.
Inscenizacja piewogry pozostawa a na g ównej scenie s owackiej przez blisko 40
lat, cho  z przerwami. Pierwsza z nich nast pi a na pocz tku lat 80. Wed ug ró-
de  s owackich – z powodów politycznych, gdy  Ernest Bryll „otvorenie kriti-
zoval režim vo svojej krajine a Slovensko sa postavilo na obranu socializmu”13.

dania widzów zmusi y s owackich decydentów do przywrócenia inscenizacji
do repertuaru, „lenže Bryll emigroval a zostalo ani nie pri sto reprízach”14.

W 1991 roku S owacki Teatr Narodowy wznowi piewogr , która pozosta a
w repertuarze tego teatru do 9 czerwca 2001 roku. W sumie s owacka insceniza-
cja osi gn a niewiarygodn  wr cz liczb  624 repryz. Zdj cie tytu u z afisza by o

10 Por. J. Be ová, Nová dráma – nová divadelná realita…, s. 155.
11 W prezentowanym przegl dzie nie uwzgl dniono teatru radiowego, w którym we wskazanym

okresie dramat polski równie  by  obecny, podobnie jak w repertuarze tradycyjnie licznych na S owa-
cji teatrów amatorskich (ochotniczych), których charakter, ilo  i p ynno  istnienia niemal uniemo -
liwia, a przynamniej wielce utrudnia prze ledzenie poruszanej tu kwestii.

12 E. Bryll, Na skle ma ované, t um. E. Štercová, w: Moderná po ská dráma, red. J. Sedlák, Bratis-
lava, Tatran 1975, s. 181–247. W tomie tym utwór Brylla znalaz  si  obok dramatów: Iwaszkiewicza
Lato w Nohant, Szaniawskiego Dwa teatry i Kruczkowskiego mier  gubernatora.

13 „otwarcie krytykowa  re ym w swoim kraju, a S owacja stan a w obronie socjalizmu”, [bd], Na
skle ma ované sa vracia. „Sme” 01.07.2004.

14 „tylko e Bryll emigrowa  i sko czy o si  na niespe na stu repryzach”, [bd], Na skle ma ované sa
vracia…
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wielk  uroczysto ci , po czon  z po egnaniem Michala Do olomanskiego, od-
twórcy g ównej roli, który jako Janosik dos u y  si  emerytury i przede wszyst-
kim za t  rol  zosta  uhonorowany s owackim odznaczeniem pa stwowym z r k
prezydenta Republiki. O popularno ci piewogry niech wiadczy fakt, e w 1995
roku legendarn  bratys awsk  inscenizacj  przedstawiono na najwa niejszym
s owackim festiwalu folklorystycznym w Východnej; tylko ten jeden spektakl
obejrza o 12 tys. widzów15. Nie jedyna to zreszt  s owacka inscenizacja tego
polskiego – czy mo e ju  bardziej s owackiego? – utworu. W lad za Teatrem
Narodowym i odniesionym przez niego sukcesem posz y i inne sceny, m.in.
w 1993 roku Teatr im. Jonáša Záborskiego w Nitrze. Nagrane zosta y p yty, ka-
sety. Ernest Bryll za  doczeka  si  wielkiego uznania ze strony s siadów zza Tatr,
a w jednym z prasowych artyku ów okrzykni to go s owackim bardem narodo-
wym16. Bezspornie mamy wi c do czynienia ze zjawiskiem rzadkim w przek a-
dzie: oto dane dzie o, powsta e w jednym kr gu kulturowym i za po rednictwem
przek adu przeniesione w kultur  sekundarn , w kr gu kultury przyjmuj cej staje
si  wr cz utworem kultowym i zostaje udomowione – w tym przypadku jako
lektura obowi zkowa z zakresu literatury s owackiej [sic!] dla uczniów klas VII
szko y podstawowej17. Zdziwienie tak wielk  popularno ci  swojego dzie a wy-
razi  sam Ernest Bryll podczas spotkania autorskiego w Bratys awie, sugeruj c, i
kwestia ta wymaga aby jakich  studiów socjologicznych18, cho  wskazanie przy-
czyn zjawiska nie wydaje si  nadzwyczaj trudne. Z ca  pewno ci  jedn  z nich
jest po prostu temat. Mit o Janosiku jest narodowym mitem s owackim, st d s o-
wacki odbiorca nie pozostaje oboj tny na aden utwór, traktuj cy o „jego” boha-
terze narodowym. Zw aszcza, je li pisze o nim Polak, bo przecie , wed ug powszech-
nej w ród S owaków opinii, Polacy ukradli im Janosika. To samo mog oby spowo-
dowa  odrzucenie piewogry Brylla i Gaertner, co si  jednak nie sta o, bowiem
sam utwór w oryginale nie narusza adnej ze s owackich wersji mitu19.

Jedn  z przyczyn akceptacji dzie a Brylla i Gaertner mo e te  by  tradycja po-
pularnego teatru muzycznego na S owacji. Otó  wed ug Encyklopédii dramatick-
ých umení Slovenska piewogra (spevohra) ma d ug  tradycj  i silnie wros a

15 [bd], Na skle ma ované sa vracia…
16 Z. Uli ianská, Jánošík je téma skôr pre divadlo. „Sme – priloha Knihy”, 25.06.2004.
17 Por. [or], V u ebnici je už aj Filan, „Sme – priloha Knihy”, 24.2.2003. Na li cie lektur dla szkó

podstawowych znajdujemy jeszcze m.in. takie utwory, jak Z. Nienacki, Pan Samochodzik i tajemnice
Fromborka – kl. V oraz A. Mickiewicz, Oda do m odo ci – kl. VIII.

18 Por. Úspech znásobuje blízkos  hôr, „Sme – priloha Kultúra”, 16.05.2002.
19 O s owackich wersjach mitu pisze szczegó owo Joanna Goszczy ska w ksi ce Mit Janosika

w folklorze i literaturze s owackiej XIX wieku, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
Autorka wskazuje tam na mit ludowy i spo eczny Janosika jako „dobrego zbójnika”, mit romantyczny
jako mi uj cego nade wszystko wolno  Harnasia i wreszcie mit patriotyczny, w którym Janosik staje
si  reprezentantem narodu.
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w histori  teatru naszych po udniowych s siadów20. St d wnioskowa  mo na
o gotowo ci s owackiego widza na przyj cie piewogry o Janosiku, tym bardziej
e w swoim rodzimym repertuarze do czasu wystawienia Na szkle malowane

S owacy podobnej pozycji nie mieli. Ju  w 1970 roku pojawi  si  co prawda
podobny w charakterze (i pó niej równie popularny) Jááánošííík Stanislava Štep-
ki i jego Radošinskiego naivnego divadla, wtedy jednak by a to inscenizacja
jeszcze niezbyt znanego m odzie owego teatru amatorskiego. Zatem piewogra
Brylla i Gaertner wype ni a pewn  luk  repertuarow .

Nadto Na szkle malowane przez stylizacje zarówno w warstwie j zykowej, jak
i muzycznej nadaje utworowi wyra nie koloryt regionalny, góralski, dzi ki czemu
kwestia narodowo ci Janosika pozostaje nierozstrzygni ta, a z pewno ci  S owa-
cy nie mog  Bryllowi zarzuci  polonizacji ich herosa. Stylizacja na ludowo
by a te  zapewne jedn  z przyczyn atwego zaakceptowania dzie a przez S owa-
ków, którzy – zw aszcza ich starsze pokolenie – s  bardzo przywi zani do wszelkich
przejawów ludowego pochodzenia swojej kultury narodowej, nieufnie podcho-
dz c do „kultury miejskiej” i postawa taka nie jest wy cznie skutkiem komuni-
stycznej propagandy w sferze kultury. Po czenie wymienionych tu czynników
sprawi o, e utwór polskiej pary autorskiej w a nie w S owakach znalaz  najbar-
dziej odpowiednich odbiorców.

Z zaprezentowanego przegl du, z konieczno ci pobie nego i ogólnego, wynika,
i  dramat polski na S owacji po 1989 roku jest intensywnie obecny, zarówno pod
wzgl dem ilo ci inscenizacji, jak i ró norodno ci twórców i poetyk. W latach 90.
dominuje jeszcze dramat absurdu i groteski, ale im bli ej dnia dzisiejszego, tym
bardziej zró nicowana jest oferta polskiej twórczo ci dramatycznej, jak  s owac-
cy t umacze i teatry proponuj  swoim odbiorcom. Jest to zarazem efekt pe nej
swobody w naszych kontaktach kulturalnych i jej dowód. Warto przy tym pod-
kre li , e S owacy tradycyjnie wykazuj  si  bardzo dobr  orientacj  w rozwoju
polskiego dramatu, której mimo wszystko lata normalizacji, a obecnie szeroki,
swobodny dost p do twórczo ci wcale nie umniejszy y. Polacy, niestety, w tym
zakresie nie potrafi  si  S owakom odwzajemni .

Dr Lucyna Spyrka, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu l skiego w Katowicach. S owa-
cystka, autorka prac z zakresu wspó czesnej literatury i kultury s owackiej, teorii przek adu i recepcji.
Autorka Radošinské naivné divadlo, redaktorka tomu III Spotkanie S owacystów Polskich. Artyku y
w serii Studia o przek adzie pod red. P. Fasta, w roczniku Polsko-S owackiej Komisji Nauk Humani-
stycznych „Kontakty”, „Pami tniku S owia skim”, tomach zbiorowych publikowanych w Polsce i na
S owacji.

20 Encyklopédia dramatických umení Slovenska, t.. I, II, red. R. Mrlian, Bratislava, VEDA – Vyda-
vate stvo Slovenskej akadémie vied, 1989.
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P O L I S H  D R A M A  I N  S L O V A K I A  A F T E R  1 9 8 9
( T R A N S L A T I O N S  A N D  R E C E P T I O N )

Slovakian culture has always been developing closely to Polish culture. Under the conditions of
communism, the official access to other nations’ culture and literature was restricted and rationed.
Yet, starting from 1989, Polish drama has been intensely present in Slovakia both in the number of
stage productions and the variety of artists and poetics. In the 1990s, the theatre of the absurd and
grotesque still prevailed, but the more closer to the current day, the more diversified the offer is that
Slovakian translators and theatres propose to the viewers. This can be regarded as the effect and
evidence of a complete freedom in the cultural contacts between us.


