
K iedy Mazepa 
ńlówi po węgiersku.„ 
W

zeszłym roku odbyły 
się na Węgrzech Dni 
Teatru i Muzyki Pol

skiej. Z tej okazji Teatr im. 
PetOfiego przygotował pre· 
mierę „Mazepy" w reżyserii 
d~rektora Teatru im. Norwi
da w Jeleniej Górze, Aliny 
Obidniak. Niedawno pokazał 
to przeds.tawie.nie w Warsza
wje. 

Wybór nie był przypadko
wy. Historycy literatury i te
atr.u wiedzą dobrze, że dlra
mat Słowacktiego wystawiony 
z.osJ;ał po węgiersku, zanim 
,pojawił się na scenie polskiej . 
Jego światowa prapremiera 
odbyła się na scenie Teatru 
N.atodowego w Peszcie 13 
grudnia 1847, a więc na czte
ry lata przed prapremierą 

polską. Była to jedyna sztuka 
Słowackiego wystawi-Oil'la za 
życia poety. Polskiej premie
·ry już nie doczekał. 

Jest widocznie w „Mazepie" 
~ co odpowiada węgierskie
mu. temperamentowi, odczu
ciom węgierskioh aktorów i 
węgierskiej publicznośd. Tym 
tłumaczyć można także powo
dzenie nowej premiiery. 

Alina Obidniak rozegrała 
całość na tle syntetycznej de
koracj i Aleksa:ndry Sell-Wal
ter, pozwalającej na szybką 
zmianę terenów gry bez prze
budowy sceny. Pozwala to 
rozegrać cały spekta~l płyn
nie i szybko, w .rytmie, od
powiadającym nara~·taniu na
pięcia dramatycznego. Praw
dziiwą niespodzianką tej L"l-

scenizacji stała się rvrn Am::
lii w wykonaniu Katalin Ta
kacs. Dzięki talentowi i uro
dzie węgierskiej aktorki ta 
postać wyunęla się na .pierw
szy plan przeds·tawienia. Nie 
była to tragedia Mazepy, lecz 
Amelii. Bardzo to pięknie i 
,wzruszająco zagraina rola mł·:>
dej kobiety, z.amflC.zonej przez 
stareg·o, zazdrosnego męża. 
Rolę Wojewody zagrał zama
s.zyś.cie, z magnackim gestem 
Tibor Tanczos. W tiradycjach 
historii i literatury węgier-

TEATR 
skiej zna:ne są postacie takich 
moiinowladców, wszechwład
nych panów, tyran.rzujących 
nie tylko pańszczyi.inianych 
chłopów, lecz całe swe oto
czenie. 

Inaczej, niż nakazuje pol
ska tradycja opracował rolę 
Mazepy Andras Vitai. Mniej 
w nim było lekkości i wdzię
ku trzpiotowatości królew
skiego pazia, za to więcej na
miętności junaka. Czarny, 
smagły i smukły, był Andras 
Vitai zaprzeczeniem „złotej 
laleczki" z warszawskieg.a 
dworu króla Jana Kazimie
rza, lecz i tak można sobie 
Mazepę wyobrazić. 

Gorzej wypadły role króla 
Jana Kazimierza i Zbigniewa. 
Lajos Dobak nie potrafił zde
maskować obłudy eks-kardy-
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nała, który łączy demonstra
cyjną pobożność i bigoterię z 
brzydkimi uczynkami. Przy
ciężki Gyorgy Emoda - (Zbi
gniew) nie przekazał ani ża
ru miłości, ani cierpień nie
szczęśliwego syna Wojewcdy. 

D
RUGIM przedstawie
niem, jakie pokazał Te
atr im Petofiego w 

Warszawie, była inscenizacja 
sztuki Andrasa SiitO pt. „Kain 
i Abel". Oparta na motywach 
biblijnych fantazja węgier
skiego pisarza ma dwie .war
stwy: filoz:oficzną i miłoollą. 
Pie11wsza z 111i<:h, zapewne 
wai.lniejsza, .przedstawia bunt 
człowieka przec~wko okrut
nym wyrokom boskim. Uoso
bieniem .tego buntu jest Kain, 
lecz zd<>bywa się nań także 
Abel, opo.wiadają o nim Adam 
i Ewa. Niestety reżyser tego 
przedstawienia, Istvan Pet~r
vari, położył główny nacJSk 
na tragedię miłosną, rozgry
wającą się pomiędzy Ablem, 
Kainem i Arabellą, dziewczy
ną z gwiazd. Mil<>Ść i za
zdrość ;prQwadzą do kanfliktu 
pomiędzy braćmi i w rezul
tacie Kain zabija Abla. Gdy
by nie biblijna proweniencja, 
moina by rozumieć sztukę w 
takiej interpretacji jako hi
storię trójkąta małżeńskiego, 
swoistą prehistoryczną love 
story. P.r.zedstawienie jest 
bardzo staty.czne. Jego ozd.o
bą jest znowu Katalin Ta
kacs w roli Arabelli. Ładne 
fragmenty ma Gyozo Sarvari 
(Abel) i Laszlo Horvath 
(Adam). 
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