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Dni Teatru i Muzyki Węgierskiej 

Mazepa" n z Veszprem 
I PAWEŁ CHYNOWSKI 1 

Veszprem Jest prawdziwym 
klejnotem tur)'stycznym połud
niowo-wschodnich Węgier. Jego 
historia sięga starożytności. Jest 
równ!~ż ważnym ośrodkiem tea· 
tralnyin; od blisko 20 lat działa 
tam Teatr im. Sandora Petofie· 
go (obecnie p0d dyrekcja Istva
na Petervari). Słynie ze znako· 
mityClh aktorów i z zaintereso
wania polską kultura. Od 1975 
roku Wiążą go serdeczne. przy· 
~acielskie kontakty z jelenio.E(ór· 
!a;tim Teatrem im. Cypriana 
Jllorwlda. Prawie każdy sezon 
ptzynosi wzajemne wizyty ze
społów, twórców lub aktorów. 
Coraz częściej na veszpremskim 
afiszu pojawiają się p0lscy au
torzy i polskie tytuły. Do wę
gierskiego repertuaru sięga na· 
tomiast teatr jelenioa;órski. 

Veszpremski zespół .E(ościł w 
Polsce ju! parokrotnie; wYStępo
wał w Jeleniej Górze i Wrocła
wiu. Tym razem, uczestnicząc 
w Dniach Kultury i Muzyki Wę-
gierskiej, pokazał sie również w 
warszawskim Teatrze Studio. I 
zgotował stołecznej widowni 
wielką niespodziankę „Maze-
pą" Słowackiego po wei(iersku. 

Przedstawienie było dużym 
przeżyciem. Pamiętamy wszak o 
tym, !e to właśnie na Węgrzech 
l po węgiersku odbyła się śWia
towa ·premiera tego dramatu, 
jeszcze za życia Słowackie.E(o 
(1847). Sztuka wracała rzreszta 
na sceny węgierskie jeszcze pa· 
rokrotnie, stając się jednym z 
dowodów wielkie.E(o zaintereso
wania polska kultura w narodzie 
wegierskim. Również obecnie, 
Jtrana jest z powodzeniem. w 
Veszprem w reżyserii dyrektorki 
jeleniogórskiego zespołu - Ali
ny Obidniak. w tłumaczeniu 
Gracii Kerenyi, w sceno11:rafll 
Aleksandry Sell·Walter l w o-

• pracowaniu muzycznym Bohda· 
~ na Dominika. Powodzenie owo 

d)-a wYnika wszak:l:e nie tylko z wę
gierskich tradycji inscenizacy:I· 
nych tr~edi! Słowackiego. 

~ Veszpremska inscenizacja Ali· 
O ny Obidnlak uczyniła z „Maze· 

• py" surowy, niemal szekspirow· 
~ ski dramat namiętności o ponad· 
-..::::.- czasowYIIl. uniwersalnym cha· 
„ . ....rakterze. Odrzucony został kolo

ryt obyC?.ajowy Słowackiego, 
zrezygnowano z widowiskowości 
„Mazepy". Na tle grotnie za
chmurzonea;o nieba 1 trzech pro· 

..__ • porców, przy udziale minimum 
c elementów dekoracyjnych: pro

stych kandelabrów. tronu i klecz· 
nika. rozegrano dramat psycho
Ioa;iczny, 1debo\co przesycony fi· 

zoficzna refieksja. Przy.E(aszone 
ostały komediowe przebłyski 
ekstu Słowackie.ito. a Jezyk we· 

gier.ski dodał sztuce szorstkości. 
kupiono się przede wszystkim 

c:J na psycholo.E(icznych wizerunkach 
VI bohaterów, oddając prawde ich >- wewnetrtnych przeb'ć l zmie

\ mających sie postaw. 
<J Aktorzy ~~erscy dali i>okaz 

znakomitea;o rzemiosła. Stwo· 
rzyli cala a:alerie plastyeznie l 
psycholo.E(lcznie zarysowanych 
typów. Wojewoda Tibora Tan-

~ 
czo.sa i Amelia Katalin Takacs 

~ to wielkie kreacje, na miarę 
najlepszych ról szekspirowskich; 

!>'""głęboko ludzkie i tra.E(fczne. za· 
grane z wielka kultura. Ujmo· 
wała szlachetność l(estu oboj.E(a, 

.:::: 

a ka:l:dy ich krok. każde wY• 
ciągnięcie reki nabierało dodat
kowych znaczeń. 

Andn\s Vitai stworzył ogrom
nie sympatyczna. bardzo współ· 
czesna postać Mazepy, Był pe• 
łen temperamentu, elegancji. 
młodzieńczego wdzięku l roman
tycznego uroku. Jego Mazepa. 
zawadiacki z J>OCzatku i pełen 
dystansu do osób i zdarzeń, doj
rzewał na naszYCh oczach wraz 
z rozwojem watku dramatyczne
.E(O. Mniej może inwencji wYka· 
zał młody wykonawca roli Zbia
niewa, Gyorgy Emod: nieco 
zbyt ociężale i bez żaru przyj. 
mował dotykające 11:0 nieszcze
ścla. Lajos Dobak z umiarem 
przedstawił miłosne zapędy Jana 
Kazimierza. Jego podstarzały 
amant zachował Jednak królew
ską powa.ąe. utrzymując się w 
konwencji vesZ!)remskleJ?o przed· 
stawienia „Mazepy". 

Nasi ioście zebra.li w Warsza
Wie zasłużone oklaski za pasje 
i talenty, z jakimi odkrywali i 
dzielili z nami walory sceniczne 
dramatu Juliusza Słowackieg;o 
w oryginalnym ujęciu reżyser-

skim, A!irx s hjdgfai, z dużym 
zainteresowatem otkał się 
także spektakl współczesnej 
sztuld węgierskiej Andrasa Silto 
„Kain i Abel" w reżYserii Ist
vana Petervari. Dodajmy jesz. 
cze, :l:e w repertuarze występów 
węgierskich Jtośei w Polsce zna
letll sie również „Emigranci" 
Sławomira Mrożka. 


