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                     Dramaturg węgierski w hierarchii współtwórców  dzieła scenicznego

Dramaturg  - niespełniony reżyser, ambitny filolog na etacie w teatrze lub medium w zespole  

ludzi tworzących dzieło sztuki, stanowiące syntezę  ich wspólnej pracy? W  węgierskim  

słowniku teatralnym  znajduje się następująca definicja  profesji dramaturga: „Dramaturg  - 1. 

Ekspert i konsultant  do spraw literackich w teatrze. Do kręgu jego funkcji należy przeczytanie 

oraz wydawanie opinii o  sztukach , które mają być wystawione, adaptacja utworów  

(udramatyzowanie utworów epickich),  jak zarówno współpraca z autorem w realizacji 

ostatecznej wersji utworu  z uwzględnieniem kryteriów scenicznych.  Uczestniczy w 

kształtowaniu  polityki repertuarowej oraz  opracowaniu  programu sezonu.” (Magyar 

Színházművészeti Lexikon,  Akadémiai Kiadó Budapest 1994,174). Tradycyjnie więc  

„dramaturg”  - to profesjonalista, który  jest przygotowywany do wykonania swego zawodu na 

Uniwersytecie  Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie  w ramach specjalnego wydziału 

Dramaturgii. Pobieranie nauki trwa obecnie 10 semestrów , z tym  że na ostatnim, piątym roku 

studiów  przewiduje się  praktyka w teatrze . Ekipa profesorska  szczęśliwie  składa się z osób 

reprezentujących w swoich osobistych  zainteresowaniach i badaniach różne obszary językowe  

sztuki teatru  na świecie – francuski (Magda Jakfalvi), angielski (László Upor), rosyjski 

(Annamária Radnai).  Historię  dramatu 20 wieku oraz  praktykę dramaturgiczną wykłada   

Zsuzsa Radnóti, wdowa po znanym w świecie dramatopisarzu Istvánie  Örkény’u, była  na 

przestrzeni kilku dziesięcioleci dramaturgiem teatru Vígszínház. To właśnie jej określenie  więzi 

pomiędzy reżyserem i dramaturgiem cytuje się na Węgrzech  najczęściej: „dramaturg jest 

przyjacielem reżysera”.  Na studia  przyjmuje się studentów również  po otrzymaniu matury.

Dla  większości jednak  początki pracy w teatrze w roli dramaturga najczęściej nie były związane 

z ukończeniem  studiów z zakresu  dramaturgii, lecz  z zainteresowaniami teatralnymi , które  

ujawniły się już  podczas  studiów uniwersyteckich, przy czym   nie zawsze wyłącznie 

humanistycznych. Są wśród  obecnie uznanych dramaturgów absolwenci wydziałów  nauk 

scisłych – chemii, matematyki  itd.  Dramaturgowie  na Węgrzech mają swoje  stowarzyszenie – 



Cech Dramaturgów Teatru  (Színházi Dramaturgok Céhe). W tym roku  Cech, liczący 66 

zarejestrowanych osób, obchodzi 25-lecie Otwartego Forum (Nyílt Fórum), poświęconego 

dyskusjom o współczesnym  dramacie węgierskim u udziałem dramatopisarzy, krytyków 

teatralnych, reżyserów i aktorów.  Ostatnie  dziewięć lat Fórum odbywa się w ramach 

ogólnowęgierskich  spotkań   teatralnych   w mieście Pécs (POSZT)  w pierwszej dekadzie 

czerwca. Po dyskusjach, prowadzonych na Forum oraz  scenicznym czytaniu  wybranych  

dramatów Cech  wydaje  w formie książki  trzy najbardziej  gotowych do scenicznej realizacji  

dramaty oraz przyznaje  nagrodę  Vilmos  za najlepszy – zdaniem jury – dramat sezonu.

Przeglądając materiały  w trakcie przygotowania się do napisania tego  krótkiego sprawozdania o 

funkcji i zadaniach  dramaturga  na Węgrzech, uświadomiłam sobie, iż bez przesady

można powiedzieć, że w 70-90-ch latach to właśnie dramaturdzy odegrali bodajże najważniejszą 

rolę  w teatrze węgierskim w procesie  promocji  nowych  form teatralnych,  wprowadzenia  

współczesnej dramaturgii  światowej   do repertuaru.  Z  działalnością dramaturgów  starszego  

pokolenia  – do którego  należą  między innymi  András Szeredás,  Zsuzsa Radnóti, , Géza 

Morcsányi, András Pályi, Mihály Kornis, Nelli Litvai,  Győző Duró, lub niedawno zmarli István 

Eörsi  i  Géza Fodor -  związane są przede wszystkim wybitne wydarzenia  i spektakle tego 

okresu, nobilitowane, rzecz jasna, imionami  reżyserów, z którymi  owi dramaturdzy 

współpracowali.  Są wśród nich  tłumacze literatury  obcej, dramatopisarze,  pedagodzy szkoły 

teatralnej. Droga do pozycji dramaturga  nie zawsze  więc prowadziła poprzez ukończone studia 

dramaturgiczne. Dla niektórych  studia aktorskie lub reżyserskie (Mihály Kornis) zastępowały 

studia dramaturgiczne, dla innych wydział dramaturgii był uzupełnieniem  studiów 

filologicznych (András Pályi), dla uznanych dramatopisarzy i tłumaczy  praca w teatrze w 

funkcji dramaturga  stwarzała  dodatkową możliwość konfrontacji tekstu  dramatu   z techniką 

aktorską, materią sceniczną (István Eörsi ). Stałe wieloletnie uczestnictwo w życiu teatralnym i 

literackim  dostarczała  im sporo  materiału,  jak również inspiracji do notowania  procesu 

powstawania spektaklu, a później opracowania i wydania  książek i  publikacji, związanych  

bezpośrednio z ich pracą, ale i z szerszym kontekstem teatralnym  tych dziesięcioleci. Wydaje 

się, że warto w tym szkicu  chociażby w skrócie przedstawić  dorobek niektórych  dramaturgów, 

przybliżyć  ich sylwetki, ponieważ  w większości wypadków są to  nazwiska i pozycje kluczowe 



dla współczesnej historii teatru węgierskiego.

Tak, np. Zsuzsa Radnóti jest autorką  kilku istotnych pozycji  o dramatopisarzach  z okresu 

80-90-ch lat: Tęsknota za działaniem (Cselekvésnosztálgia, Drámaírok színház nélkül, Magvető, 

1985), Epoka postaci drugorzędnych.Węgierski dramat w 1980-ch latach (Mellékszereplők kora.  

Magyar drámák a nyolcvanas években, Szephalom 1991) Buntownicze dramatopisarstwo 

(Lázadó dramaturgiák. Drámaírók portrék, Palatinus 2003).

Zs. Radnóti  wspólnie z wieloletnim dyrektorem i reżyserem László Márton wprowadziła na 

scenę teatru Komedii (Vígszínház) musicale współczesnych węgierskich  autorów: Mam 

trzydzieści lat (Harminc éves vagyok), Kelemen-murarz (Kőműves Kelemen) i słynne Poddasze, 

(Padlás), które pobiło wszystkie rekordy repertuarowe.

Géza Fodor po ukończeniu studiów  filozoficznych i literackich i obronie PhD  z kręgu estetyki 

teatru zostawał dramaturgiem ówczesnego teatru Narodowego do 1982 roku, kiedy wspólnie z  

rezyserami Gáborem Zsámbéki i Gáborem Székely, dramaturgiem Győző Duró zalozył teatr  

Katona József, później  był  artystycznym konsultantem i dramaturgiem Opery, krytykiem 

muzycznym, w r. 1989 założycielem społeczno-literackiego pisma Holmi, przez 5 lat prowadził 

rubrykę teorii teatru z własnym komentarzem w miesięczniku  Színház. Odegrał  niezwykle 

ważną rolę wprowadzając na scenę teatru Katona  dramat współczesny, wśród wielu innych  

pozycji Kurze główki (Csirke fej) György’a Spiró, Halleluja  Mihály’a  Kornis’a (który później 

w l. 1990-1996 był  dramaturgiem  tego teatru).

Współpraca z młodymi reżyserami w Operze – Balázs’em Kovalik’om zaowocowała nową 

interpretacją „Fidelio”,  niezwykłym  przedsięwzięciem operowym w ramach  wiosennego 

festiwalu w Budapeszcie w marcu 2006r.  przy profesjonalnym wsparciu G.Fodora była  

realizacja   przedstawienia  Mozart-Maraton składającym się z trzech oper  Mozarta :  Wesele 

Figara, Cosi fan tutte oraz Don Giovanni.  Trilogia była przedstawiona  w ciągu jednego dnia: 

rozpoczynała się  o godzinie 11-ej przed południem  i trwała do  północy jako  rodzaj  swoistego 

workshopu operowego. Doskonała analiza tego  spektaklu, przeprowadzona  przez G.Fodora, 

przywoływała te argumenty, które przemawiały za wprowadzeniem nowych form i 

eksperymentów  w inscenizacjach operowych  węgierskiego teatru.  Poświęcone temu tematowi  



jego książki  Muzyka i teatr (Zene és színház, Argumentum, Budapest 1998),  Wizja świata  oper 

Mozarta (A Mozart-opera világképe, Typotex, Budapest 2003),  Teatr prywatny (Magán színház, 

Magvető, Budapest 2009)  – to encyklopedia wiedzy  o teatrze operowym , o roli muzyki w 

teatrze  oraz  o głównym bohaterze  jego  esejów – Mozarcie. Géza Fodor  na węgierskich 

spotkaniach teatralnych w roku 1987 i 1990 otrzymał  nagrodę krytyków  jako najlepszy 

dramaturg roku.

Funkcje  dramaturga   przez  krótszy lub dłuższy okres  pełnili renomowani  pisarze, jak np. 

Peter Muller, autor dramatów, musicali, powieści oraz  publikacji ezoterycznych,  narrator  w 

filmach TV np. Przesłanie sztuki: on nadtchnienia do manifestacji, Swiadome życie i in.

György Spiró jeden z najbardziej płodnych autorów sztuk (Impostor, Kurze główki,  Kwartet, 

Prah,  które  były wystawiane  w wielu krajach, jak również  w Polsce) przez dłuższy czas był 

dramaturgiem w teatrze  Csiky Gergely w Kaposvár,  który  obok teatru Katona    został 

inicjatorem odnowy w teatrze węgierskim w 80-ch latach. Spiró pracował w tym tetrze  jako 

dramaturg  w  latach 1986-1992,  następne  trzy lata  był dyrektorem teatru Szigligeti w mieście 

Szolnok, gdzie została wystawiona  Klątwa Wyspiańskiego. Wydaje się, że to właśnie praktyka  

dramaturgiczna  pobudziła Spiró  do kontrowersyjnej  wypowiedzi  w jednym z jego wywiadów. 

Dotyczyła ona  modernizacji języka  znanych klasyków literatury węgierskiej żeby przybliżyć 

ich  młodej generacji czytelników, widzów. Wcześniej w teatrze  Kaposvár  funkcję dramaturga 

pełnił poeta, tłumacz literatury niemieckiej, współtwórca  słynnego przedstawienia  Operetki 

Gombrowicza  István Eörsi . Lata 1977-1982, na które przypada jego działalność jako 

dramaturga  w kronice teatru węgierskiego są wpisane jako  okres odnowy  (przedstawienie  

Petera Weissa Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata  tego teatru  gościło na spotkaniach 

warszawskich).  Zaangażowany w działalność opozycji Eörsi  był  zwolniony ze stanowiska 

dramaturga, następne lata spędził w Berlinie Zachodnim i wrócił  do Kaposváru  dopiero w 1989 

r.  Tu  w teatrze Csiky Gergely  w 1991 r. była  wystawiona Operetka Gombrowicza,  w 

tłumaczeniu  Eörsi, wykonanym wspólnie   z Andrásem   Pályi  i poprzedzonym ich własnym 

poetyckim prologiem. Później  swoje obcowanie  z  twórczością Gombrowicza  oraz 

aktualizowaną interpretację  Operetki  Eörsi  przedstawił w osobnej  książce Időm 

Gombrowiczcsal ( Pesti Szalon  könyvkiadó, 1997, wydanej w polskim tłumaczeniu: Mój czas z 



Gombrowiczem). Są dramaturdzy, którzy  wpisują się w dzieje jednego teatru i tworzą stały 

tandem   z wybranym reżyserem.  Do  takich wiernych swemu miastu i teatrowi  dramaturgów  

należy  András Visky, który   od 1990 r.  do chwili obecnej pozostaje dramaturgiem  teatru 

węgierskiego w Cluj jako współpracownik  reżysera  oraz  dyrektora Gábora  Tompa, dobrze 

znanego  w Europie  swoimi inscenizacjami Ionesco i Becketta.  Na podstawie własnej praktyki i 

doświadczenia  András  Visky określa  pozycję dramaturga w sposób następujący:”dramaturg – 

to twarz  reżysera, wyglądająca z teatru na zewnątrz –  tożsama z jego własną , lecz patrząca w 

inną stronę..., towarzysz podróży, jakim  jest Hermes, a jednocześnie jest łącznikiem  pomiędzy  

różnymi światy – światem literatury a teatru.”  Ta definicja pochodzi z jego niedawno wydanej  

książki Pisać a (nie) reżyserować (Írni és (nem) rendezni). Będąc poetą, dramatopisarzem, 

wydawcą , jak również wykładowcą  w szkole teatralnej, dobrze zorientowanym w teorii i 

estetyce teatralnej, dostępnej mu w czterech przynajmniej językach,  Visky jako dramaturg, 

wydaje się  spełnia wszystkie  kryteria, które  mogą być  wysunięte w stosunku  do tego 

powołania.  We wspomnianej  wyżej  książce Visky’ego zebrane są najbardziej  istotne eseje, 

które powstały w procesie  jego praktyki dramaturgicznej. Analizy tekstów poszczególnych  

dramatów  przybliżają  czytelnikowi / przyszłemu widzowi teatralnemu ich interpretację od 

strony tearalnej. Beckett, Bernhard, Gombrowicz, Ionesco, Nádas przeczytane w kontekście  

esejów o wielkich reżyserach – Artaud,  Grotowski, Brook, György Harag, Vlad Mugur, Silviu 

Purcarete , a także   przywołanych  koncepcji teoretyków – Derrida, Schechner, George Banu – 

otrzymują pełny wymiar  analizy interdyscyplinarnej  na pograniczu kilku kultur. Autor  jednej z 

recenzji podkreśla, iż Visky „jasno widzi  więź pomiędzy dramatem i teatrem, jak też swoe 

miejsce (dramaturga)  w procesie twórczym. W jego przypadku to jest jednocześnie  miejsce 

praktyka i teoretyka, przestrzeń  doświadczenia i nauki,  kto w przestrzeni scenicznej  -  w 

funkcji pośrednika – nigdy nie zagra roli głównej, ale bez niego ani praktyka 

teatralna, ani  myśl teatralna nie może stać się tym czym jest  z nim i dzięki niemu”.

Géza Morcsányi od 1978 roku jest profesjonalnym dramaturgiem, szczególnie wrażliwym na  

literackie wartości tekstu. Obecnie jest dramaturgiem  teatru  Radnóti  w Budapeszcie, ale 

współpracuje również z innymi teatrami. Jest  cenionym tłumaczem sztuk rosyjskich  (nowe 

tłumaczenia  Czechowa, Gorkiego, Gogola), współczesnych dramatów angielskich,   



współautorem  adaptacji  utworów epickich  (np. Sen Wujaszka  Dostojewskiego wspólnie z 

rosyjskim reżyserem  Anatolijem Wasiljewem, wystawionym w Budapeszcie w 1994  r.)  Był 

dramaturgiem  przy opracowaniu tekstu Pułapki  Tadeusza Różewicza dla teatru  Horzycy w 

Toruniu.  Obecnie jest również dyrektorem  wydawnictwa Magvetõ. Zapytany , w czym widzi 

szczególną rolę  dramaturga (ilość  spektakli, które powstały przy jego udziale  z trudem poddaje 

się  obliczeniu), odpowiedział  lakonicznie, że miał różne doświadczenia w swojej ponad 

trzydziestoletniej praktyce , lecz najważniejszą rzeczą  jest harmonijna współpraca  z  reżyserem 

i zespołem, gdzie każdy  wnosi swoje inspirujące  idee, emocje, więc istotnym jest  proces reacji, 

a końcowy rezultat – przedstawienie -  staje się  interesującym efektem tego procesu. 

Do tej pory mówiliśmy o dramaturgach, dla których ta pozycja była  jedną  z kilku sfer 

ujawnienia  ich talentów  translatorskich , literackich lub pedagogicznych. Ale są dramaturgzy, 

którzy nie wiążą się na dłuższy okres z jednym tylko teatrem, pracując jednocześnie w różnych 

miastach, z różnymi zespołami. Do tej grupy należy Győző Duró, który zaczął swoją karierę 

dramaturga i pedagoga  pod koniec lat 70-ch w mieście Szeged, gdzie  wtedy działał  

intensywnie  ruch aletrnatywny  i słynna scena uniwersytecka. Jeszcze jako student  w r. 1978 

współpracował ze  znanym reżyserem Istvánom Paál w teatrze Szigligeti w mieście Szolnok, 

wspólnie z  Gáborem Zsámbėki, Géza Fodorem był  założycielem teatru Katona, a  w l.

1982-1989  dramaturgiem w tym teatrze.  W następnym  10-leciu  pracował jako dramaturg w 

dwóch teatrach  w mieście Veszpréőm (1991-2001) oraz w Debreczynie (1993-2001),  obecnie 

jest  dramaturgiem w nowo powstałym teatrze w mieście Szombathely.  Duró  od wielu lat 

wykłada  historię  dramatu i teatru na Akademii Sztuk Pięknych, od r. 2002 jest docentem  tej 

instytucji, która  teraz ma status uniwersytetu.  W ramach wymiany kulturalnej w l. 1987-1989  

Duró był stypendystą na uniwersytecie Daigakun w Tokio, gdzie  studiował  tradycyjne 

japońskie techniki aktorskie. Jego praca właściwie  prze dłuższy czas była  swego rodzaju 

pomostem pomiędzy  wydziałem scenografii Akademii oraz  szkoły teatralnej.  Trudno nazwać  

pozycję  w repertuarze teatrów węgierskich , której barkowałoby w spisie  opracowań  

dramaturgicznych Duró. Lecz jego nieliczne prace literackie  we wspóautorstwie  - to są 

opracowania   bajek. Rzecz bardzo istotna, jeżeli zważyć, iż przez dłuższy czas w szkole 

teatralnej nie istniał osobny wydział lalkarstwa.



Powiedziliśmy na początku, że dramaturdzy uczestniczą w opracowaniu  repertuaru teatru. Lecz  

w praktyce różnych teatrów    rola  dramaturga   przy podjęciu decyzji  bywa  ograniczona , co 

na ogół zależy od  dyrektora  artystycznego i  etatowych reżyserów,  jak również  czasami od  

sytuacji  finansowej teatru.  Ta ostatnia zwłaszcza zmusza  teatry do wystawiania  sztuk 

małoobsadowych, a więc wykorzystania w większym stopniu  scen studyjnych.  Bardzo istotnym 

zadaniem  dramaturgów staje się  nauczanie  przyszłych aktorów  w ramach Studia teatralnego.

W związku z tym w ostatnich latach  w znacznej mierze  wzrosła liczba  ośrodków studyjnych, w 

których  zajęcia prowadzą dramaturdzy. Klasy edukacji dramatycznej  powstają również w wielu 

liceach. Oczywiście, że istnieje już wiele podręczników i lektur pomocniczych, ułatwiających  

ten proces nauczania, ale, jak  wypowiada się  dramaturg  teatru Új  Színház  Ildikó Löĸös, to 

tylko  niezbędne narzędzie, żeby  „nauczyć się  rozumieć  rzeczy przeczytane, myśleć otwarcie, z 

radością , lecz jednak krytycznie,  oglądać przedstawienia teatralne. Tak, jak  robią to 

dramaturdzy, kiedy poszukują sztuk dla repertuaru w teatrze, kiedy czytają utwory z myślą o 

aktorach, kiedy pracują nad tekstem utworu  zgodnie z wizją reżysera, lub wtedy, kiedy autor 

dramatu oczekuje opinii o swojej nowej sztuce.   Bardzo  interesujące jest  dla dramaturga  

nauczać, wierzyć w iluzję, że można przekazać radość, którą wywołuje przeczytanie  jakiegoś 

utworu lub  powoduje  przeżycie od  teatralnego przedstawienia.”  (Wywiad: Dlaczego uczę?)  

Ildikó Löĸös należy do dramaturgów średniego pokolenia, którzy na ogół mają ukończone studia 

dramaturgiczne  w ówczesnej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej (kuratorem jej klasy  był 

znany teoretyk teatru Tamás Ungvári i reżyser filmowy Péter Bacsó), i od razu  po studiach 

rozpoczęła karierę dramaturga w teatrze  ( 1988-1992, Eger, 1992-1994 – Zalaegerszeg, 

1997-2000- Tatabánya, 1998 -  Új  Színház ). 

Wśród  dramaturgów  średniej generacji, nawiązujących do  wielostronnej  aktywnej działalności 

swoich poprzedników niewątpliwie  wyróżnia się László Upor, który skończył studia 

dramaturgiczne w Szkole teatralnej  w r. 1988 i przez następne kilka sezonów teatralnych  

pracował w różnych teatrach oraz różnych miastach ( Budapest, Miskolc, Pécs (1988-1991), 

później  pełnił funkcję dramaturga w teatrze  Vígszínház (1991-1996).   Dłuższe stypendia do 

Anglii, USA w następnych latach  ugruntowały  jego  rozeznanie we współczesnym  

dramatopisarstwie  krajów anglojęzycznych,  i zaowocowały  sporą ilością przekładów utworów 



dramatycznych.  Część z nich  została wydana w postaci  antologii (Holdfény – Swiatło księżyca 

– pięć współczesnych dramatów angielskich, Európa Kiadó, Budapest 1995, Titkosírás – Tajne 

pismo, wspóczesne dramaty amerykańskie, Európa Kiadó 2000).  Większość  dtamatów jednak 

została  przetłumaczona na zamówienie teatrów,  inne zaś złożone w bibliotece Instytutu Teatru.

László Upor  był inicjatorem wprowadzenia do nauczania w ramach wydziału dramaturgii 

seminarium  tłumaczenia dramatu, co  w znacznej mierze pomoże przyszłym  młodym  adeptom 

dramaturgii rozwinąć wrażliwość na dialog  sceniczny w języku ojczystym. Temu problemowi 

poćwięcony jest jego publikacja w periodyku „Színház”: Język i gest (Nyelv łs gesztus, 1998) 

Jest to praca bardzo istotna szczególnie przy opracowaniu przez dramaturga  scenicznej struktury 

tekstu współczesnego  dramatu, pozbawionego, jak wiadomo  linearnego rozwoju akcji i 

posiadającego  bardziej rozbudowaną  warstwę  narracji  monologicznej  bohaterów.  Jakie 

środki językowe  mają być wykorzystane, żeby monolog  przekształcił się w polifoniczny dialog 

-  bohatera z  nieobecnymi na scenie postaciami oraz  widownią. Poszukiwanie nowych form 

wypowiedzi  w trakcie  pracy nad tłumaczeniem  zaczyna się od  słowa, tekstu literackiego.

Rzadziej w średnim pokoleniu  spotykamy  takich dramaturgów, którzy zaczęli swoją działalność  

w tej dziedzinie od praktyki  teatralnej.  Tuż po ukończeniu  studiów  filologicznych oni włączyli 

się do teatralnego ruchu alternatywnego. András Kozma  (obecnie dramaturg teatru Csokonai w 

Debreczynie) tłumaczy swoje zainteresowanie  radykalnym  rosyjskim teatrem ruchu – teatr 

„Derewo”, Formalnyj  Teatr -  próbą ucieczki od dominującego w połowie lat 80-ch „teatru 

słowa”. Po kilkuletniej nauce języka japońskiego  on trzykrotnie w ramach  stypendium  (1989, 

1990, 1992)  brał udział  w workshopach  choreografa i tancerza Min Tanaka, nawet występował 

jako aktor. To dożwiadczenie pomogło mu zrozumieć, że logika spektaklu, zbudowanego  na 

strukturze  dialogu gestu, jest inna,  wymaga większego udziału intuicji, aniżeli przedstawienie, 

powstające w oparciu na tekście. Dzięki doskonałej  znajomości języka rosyjskiego Kozma  

został  asystentem i tłumaczem  przy realizacji spektaklu Anatolija Wasiljewa Sen wujaszka 

Dostojewskiego w ówczesnym teatrze Artystycznym w Budapeszcie, współpracował z reżysrem 

Pėterem  Gothárem w trakcie kręcenia filmu o tematyce rosyjskiej (1995). W następnych latach  

tłumaczenia fragmentów Dzienników Lwa Tołstoja, noweli Sołżenicyna, w okresie 2000-2003 z 

wyróżnieniem ukończył  trzyletni kurs w Szkole Sztuki Dramatycznej w Moskwie  A.Wasiljewa. 



To było zupełnie odmienne  doświadczenie, ponieważ  Wasiljew w swoich poszukiwaniach  

techniki, pozwalającej  osiągnąć  doskonałą  harmonię pomiędzy gestem fizycznym aktora  a  

„logos” jako  wyższym  wyrazem jego stanu duchowego korzystał z dramaturgii misterium.  

Doświadczenie aktora  wędrownego ulicznego teatru lalkowego przekonało go o tym, że tu 

działają inne zasady dramaturgii, bowiem  obiekt, przedmiot , na którym jest skupiona uwaga 

widza, wymaga innego dramaturgicznego opracowania   tekstu. Od 2002 roku Kozma zostaje 

stałym wspópracownikiem  Attili Vidnyánszky’ ego i dramaturgiem w teatrze  węgierskim w 

ukraińskim mieście Beregowo. Współpraca z Attilą Vidnyánszkym  dotyczyła nie tylko realizacji 

utworów  dramatycznych, lecz również cieszących się powodzeniem spektakli operowych w 

Budapeszcie  - Jenůfa Janáčeka, Lady Macbeth Szostakowicza .A. Kozma jest autorem bajki 

wystawionej w debreczyńskim teatrze oraz prowadzi zajęcia  aktorskie  w klasie  dramatycznej 

liceum. Uczniowie tego liceum  występują na scenie kameralnej w sztukach  młodzieżowych.

Wielostronna  działalność  Andrása Kozma w kontekście interkulturowym wymaga, według jego 

opinii,  „utrzymania  delikatnej równowagi pomiędzy starannie przygotowaną  aktywną pomocą 

w pracy reżysera a dyskretną radą, pokorą, co szczególnie jest waże w wypadku, kiedy  

koncepcje reżysera i dramaturga  nagle zaczynają  się różnić. Dramaturg  musi z całą 

odpowiedzialnością i  wyczuciem psychologicznym  traktować  taką sytuację w zespole, musi 

wnikliwie oceniać każdy segment procesu twórczego – jak od strony techniczno-organizacyjnej, 

tak  i od strony procesu psychofizycznego aktorów, przy czym  nie zaszkodzi, jeżeli  dramaturg 

posiada  wyczucie  pedagogiczno-psychologiczne w łagodzeniu  sytuacji konfliktowych w celu  

zachowania dialogu twórczego pomiędzy aktorami a reżyserem. Ten kompleks niezwykle 

wieloaspektowych zadań można najkrócej  ująć w ten sposób, iż dramaturg  - to medium w 

twórczym procesie teatralnym”.

Zsófia Rideg – drugi dramaturg w teatrze Csokonai,  pracuje  przede wszystkim na obszarze 

dramatu francuskiego. Jej droga do teatru i funkcji dramaturga była poniekąd wyznaczona przez 

rodzinę. Matka – aktorka, ojciec – historyk sztuki  z dzieciństwa określili jej zainteresowania. 

Podczas studiów uniwersyteckich  uczestniczyła w teatralnym ruchu  studenckim, po ukończeniu 

romanistyki, odbyła staż  doktorancki na Sorbonie, uczestniczyła jako  tłumacz i współredaktor 

w węgierskim wydaniu Słownika Teatralnego Patrice Pavisa.  W teatrze Csokonai na 



zamówienie teatru przetłumaczyła sztukę  Valère Novarina Operette Imaginaire (Operetka 

wymyślona)  oraz tekst eseju Swiatło ciała o słowie-geście, o słowach, które, jak w Ślubie  

Gombrowicza , „wypowiadają nas”. Zsófia Rideg była w ciągu kilku miesięcy towarzyszyła jako 

dramaturg i tłumacz  pracy reżyserskiej Novarina. Wymagało to też niezwykle wytężonej pracy z 

aktorami  trupy dramatycznej, która  tym razem miała  nie tylko wypowiedzieć tekst o 

niezwykłej formie, ale i „wyśpiewać”,  jak w kabarecie  dadaistycznym. Krytycy francuzscy, 

którzy  przyjechali obejrzeć spektakl, byli zachwyceni węgierskim wykonaniem  utworu.

Mówiąc o swojej pracy dramaturga w przedstawieniu –misterium Pompa funebris, powstałego 

na podstawie  tragicznego cyklu  poetyckiego Szilárda Borbély’a  o morderstwie dokonanym na 

jego rodzicach przez złodzieji w wigilię Bożego Narodzenia,  bardzo  dokładnie określa rolę 

dramaturga- współtwórcy przedstawienia: „Piękno tej pracy polega na tym, że  ważne jest 

wiedzieć, kiedy  trzeba  coś dodać, ale tak, żeby nie zakłócić toku prób. To jak  dobrze ustawiona 

gra:  podsunąć  jakiś tekst właśnie w pożądanym momencie, lub domyśleć się,  że  akurat ten 

tekst jest niezbędny.  To była  wspaniała wspólna  praca. Wiem, jaką rolę odegrałam w tym 

przedstawieniu: byłam mostem  między Attilą (Vidnyánszky, reżyser) i Szilárdem (Borbély, 

autor). Jestem bardzo urzeczona światem  Szilárda i w równym stopniu wrażliwa na świat  

Attili,, ale to są  zupełnie odrębne światy,  o  własnych   regułach. Potrzebny był most pomiędzy 

nimi.”

Attila Vidnyánszky jako reżyser  obdarzony  niezwykłą poetycką wyobraźnią,  przez wiele lat 

pracował z zespołem w teatrze węgiersko-języcznym na Ukrainie, bez dramaturga.Jest to zresztą 

przyjęte u reżyserów- twórców teatru autorskiego. Lecz w teatrze,  gdzie okres prób jest  

określony repertuarem i terminem premiery, reżyser nie ma czasu, żeby wszystko sprawdzić,  

przeczytać.  W tej sytuacji  dramaturg -  który  jest stale obecny w procesie   prób, utrzymuje  

ustaloną kompozycję,  lecz „wyglądając przez okno, patrzy w inną stronę, aniżeli reżyser”, 

zwraca uwagę na detale, pomaga aktorom  wyjaśnić  szczegóły  roli i sytuacji, czasami tylko 

ogólnie zarysowane przez reżysera – jest ,według  Vidnyánszky’ego,   niezbędny.” Jeżeli nawet 

pomysły dramaturga w ostateczności nie  zostaną użyte w przedstawieniu, przydadzą się one  

jako inspiracja lub korekta  w interpretacji  scenicznej reżysera”. 



W tej galerii sylwetek wybitnych dramaturgów węgierskich, mimo ich odmienności, jak się 

wydaje,  dokładniej i barwniej  ujawniły się  funkcje, które  dramaturdzy mają wykonać, 

przestrzeń  poruszania się, którą wypełnia ich talent  oraz ważna rola, którą dano im odegrać w 

kształtowaniu się  życia teatralnego.




