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MAZEPA", cóż„. Jak wielu sądzi osobliwego .....: teatr imienia PetOfie
i sądziło, najbardziej scenicz- go z Veszprem przywiózł do Polski 

9'ł ny z dramatów Słowackiego, „Mazepę" Słowackiego, po węgiersku 
jako pierwszy też trafił na scenę. naturalnie w przekładzie Gracji 
Przerobiony na film. Ciągle wzna- Kerenyi, ~le reżyserowanego przez 
wiany, mimo że aktorzy boczyli się Alinę Obidniak. O których to okoli
~a i:iieg?, a to stąd, że na s~enie P?- cznościach za chwilę. W każdym ra
Jawia się tu trumna, to zas zgodnie zie nie wfożyłem słuchawek z tek· 
~ t~a.tral:iym pr~esądem zwiastuje stem polskim i słuchałem rzeczy po 
Jakie~ ~1eszczęśc1e w zesp,?le. ~o.- węgiersku, co dało mi rodzaj osobli
dobme . J~S~ z „Don J~anei;i Zonll~. wej pantomimy, ile że pó węgiersku 
Ale dz1s~aJ. tru~ny się m~ wnooi, znam słów coś z piętnaście. Począt
układa ~ię Jedynie ~tora W charak- kowo jakby się odrobinę nie kleiło -
terze meb?szczyka. i po~k~ada mu może aktorzy mieli trochę tremy, 
poduszkę, bo musi przec1ez w ten . . 
sposób leże1 dość długo. W samym moze po. prostu a;1<~ ~kspo.z~.cyj~;ei':i 
finale nie jest już sam, bo towarzy- Słowjc~ieg~ są „J~kies t?k1e • P 
szą mu zwłoki Amelii i Wojewody-. ro~pędz1ło ~1ę, z~v1ązalo 1 na""'.et bez 
zresztą podobnie jest w innych dra- tel~stu zro~iło ciekawe. Amelia Ka
ma tach Słowackiego, tak j~k to by- taliny ,,T~acs była ~~rdzo. „s.alome· 
ło w praźródle - u Szekspira. Trze- ov:ata. ~azepa_Andrasa V1ta1 -:-. so
ba jednak przyznać, . że dzieje histo- w~zdrzałowaty a la l"anfan. a T1bor 
rycznego Mazepy obfitowały w Tanczos - Wojewoda - ogromnie 
barwne, malownicze i niezwykle epi- polski i węgierski zarazem. Szkoda 
zody, stąd też umiłowali je sobie mi, że nieszczęsnego Jana Kazimie-
twórcy od Byrona i Liszta po współ- rza i tym razem Lajos Dobak po-
czesnych. Skoro Liszt, to Węgry. A traktował wrednie, może wredniej 
właśnie zdarzyło mi się wi~ sobie Słowacki życzył. 

Wszystk9 to .odbywało się w ra
mach dni \ teatru i muzyki węgier
sJ(iej, primo. Secundo - w ramach, 
jak się zdaje, bardzo szczęśliwych, 
i;tałej współpracy teatru z Veszprem 
i w Jeleniej Górze, którą to współ
pracę zadzierźgnęła ł skutecznie 
kontynuuje Alina Obidnia·k, dyrek
tor Teatru im. Norwida. Teatry od
wiedzają się nawzajem, tym razem 
bvła to bodaj czwarta wizyta Węg
rów w Polsce. Brawo! Ale dlaczego 
właśnie „Mazepa"? {Muszę się przy
znać, że osobiście nie jestem naj
większym wielbicielem tego właśnie 
d··amatu Słowackiego). Otóż powody 
Sił bardzo poważne. „Mazepa", jak 
pamiętamy, był nie tylko pierwszym 
dramatem wieszczą. wystawianym na 
scenie, ale jedynym za jego życia. 
Gdzie? Na Węgrzech właśnie i po 
węgiersku. Tak, wlaśnie w Buda
pe6zcie w 1847, w przeddzień Wio.sny 
Ludów, odbyła się prapremiera ,,Ma
zepy" i Słowackiego w ogóle. ,.Maze
pa" szedł raptem parę dni {podob
no tłumaczenie, zresztą z niemieckie
go, było bardzo kiepskie), ale przez 

następnyeh dziesięć lat powracał' na 
scenę w różnych miastach Węgier. 
Potem na 132 lata cisza - i dopiero 
teraz współpraca teatrów z Veszprem 
i Jeleniej Góry przywraca Słowac
kiego repertuarowi węgierskiemu. 
No więc właściwie nie było wyboru 
- musiał to być „Mazepa'', miał do 
tego moralrne prawo. 

Czy jednak w ogóle Słowacki może 
być wystawiany poza Polską? Mam 
pewne wątpliwo.~ci, oparte zresz
it\ na nie najlepszych doświad
czeniach. Słowacki był wystaWiany 
tu i ówdzie, ale bez wielk.ich sukce
sów. Cóż, po prostu najświetniejszy 
tłumacz nie odda tego, co najważ
niejsze - samej poezji, którą prze
cież Słowacki stoi. A bez niej może 
się wydawać wtórny. Najczęściej 
proponowało się światu właśnie 
„Mazepę'', zapewne dla jego zwięz
łoś'cł i wartkiej dramaturgii. I to 
t:hyba błąd. Osobliwości Słowackiego 
kryją się raczej w okresie 'mistycz
nym, w 0 Kordianie", pewnie i w 
,:Balladynie", Zapewne, byłyby o 

Wliele trudniejsze w przekazaniu nie
polskiemu widzowi. może trzeba by 
wi~cej komentować, więcej dopowia
dać. Ale wtedy wyjawiłaby się może 
łatwiej osobliwość, odmienność, nie
powtarzalność Słowackiego, który 
przecież naprawdę nie był żadnym 
kopistą czy to Szekspira, czy to ko
gokolwiek innego, c110ciaż bywał u 
różnych wielkich poprzedników w 
terminie. „Mazepa" może naj
dziej „kosmopolityczny", więc też 
najbardziej zrozumiały, ale właśnie 
dlatego najmniej oryginalny, naj
mniej --Odrębny. W tym jednak wy
padku. jak mówiłem, wyboru ze 
względów historycznych nie było. 
Teatr z Veszprem wystawiał zresztą 
także Mrożka, a na jego scenie go
ścił zespół jeleniogórski z „Kramem 
z piosenkami" Beniowskim" Lal
ką", Witkacyrri'..."To już w s~i; po
ważniejsza wizytówka polskiej dra-: 
maturgii , a miejmy nadzieję, że 
wspólp.raca potrwa dalej. Czego obu 
teatrom i życzę i gratuluję. 
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