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Vydavateľstvo	Sliezskej	univerzity	v	Ka-
toviciach	vydalo	monografiu	Ewy	Tomaszew-
skej Tam i z powrotem	 [Tam	a	 späť],	 ktorá	 sa	
postupne dostala aj do povedomia slovenskej 
verejnosti.	 Kniha	 sa	 v	 októbri	 2016	 dočkala	
prezentácie	 na	 prestížnom	 festivale	 Bábkar-
ská	 Bystrica	 a	 Slovenské	 centrum	 UNIMA	
sa	 rozhodlo	udeliť	 jej	autorke	Cenu	za	diva-
delný výskum. Ewa Tomaszewska (1961) je 
absolventkou	 štúdia	 na	 Fakulte	 architektúry	
v	 Krakove	 a	 absolventkou	 réžie	 na	 Fakulte	
bábkarstva	 v	 Białystoku	 na	 Štátnej	 vysokej	
divadelnej	 škole	 A.	 Zelwerowicza	 vo	 Var-
šave.	 Absolvovala	 divadelné	 dielne	 u	 Petra	
Schumanna,	Henka	 Boerwinkela	 a	 Richarda	
Bradshowa,	 režírovala	 divadlo	 pre	 deti.	 Od	
roku 1990 pracuje v Ústave kultúrneho vzde-
lávania	na	Fakulte	etnológie	a	vied	o	vzdelaní	
na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Je au-
torkou	viac	než	päťdesiatich	štúdií	o	divadle	
a	monografií	 Jan Dorman, poeta teatru (Kato-
vice 2010) a Jan Dorman – własną drogą (Kato-
vice	 2012).	 Svoju	 najnovšiu	monografiu	Tam 
i z powrotem venovala	profesorovi	Henrykovi	
Jurkowskému.

Tomaszewskej	 teatrologická	 práca	 pre-
zentuje	 históriu	 a	 súčasnosť	 poľsko-sloven-
ských	 a	 poľsko-českých	 vzťahov	 v	 oblasti	
bábkového	 divadla	 na	 území	 Sliezska.	 Kni-
ha má 372 strán textu a dôsledne spracova-
ných	príloh,	vrátane	tej,	ktorá	obsahuje	citáty	
v	 slovenskom	 a	 českom	 jazyku	 i	 fotografie	
z inscenácií. Samotný, takmer tristostrano-
vý	 autorský	 text	 je	 pútavým	 odborným	 čí-
taním,	 ktoré	 popri	 teatrológoch,	 študentoch	
a umelcoch zaujme aj širšiu kultúrnu verej-
nosť.	 To	maszewska	 nezabúda	 na	 historický	
a	 spoločensko-kultúrny	 kontext	 a	 dáva	 tak	
divadelným procesom, ktoré sa udiali v popi-

sovanom	čase	a	priestore,	ich	logickú	súsled-
nosť.	 V	 prvej	 časti	 knihy	 zachytáva	 tradície	
a	 umelecké	 formovanie	 bábkového	 divadla	
v	 Poľsku	 a	 v	 Československu	 od	 ukončenia	
2. svetovej vojny do osemdesiatych rokov 20. 
storočia,	 pričom	 využíva	 aj	 komparatívnu	
metódu.	 V	 druhej	 časti	 sa	 formou	 profilov	
tvorcov	 sústreďuje	 na	 tvorbu	 konkrétnych	
českých	 a	 slovenských	 umelcov	 (režisérov	
a	 výtvarníkov)	 pôsobiacich	 v	 Sliezsku.	 Ťa-
žiskovými	 sú	 profily	 a	 inscenačné	 výsledky	
českých	režisérov	Karla	Brožka	(1935	–	2014),	
Petra	Nosálka	(1947	–	2013)	a	slovenského	re-
žiséra	Mariána	Pecka	(1958),	ktorým	autorka	
venovala	obsiahlejšie	samostatné	kapitoly.	

Monografia	popisuje	popri	prítomných	aj	
minulé	vývojové	trendy	v	bábkovom	divadle	
v	 Čechách	 a	 na	 Slovensku.	 Takto	 náročne	
postavená	 koncepcia,	 približujúca	 vývinové	
procesy	 a	 ich	 kontexty	 v	 zahraničí,	 nesie	 so	
sebou	 isté	 úskalia	 v	 podobe	 zjednodušenia	
pohľadu.	 Ewa	Tomaszewska	však	podchyti-
la	podstatné	skutočnosti,	trendy	a	osobnosti,	
ktoré	 ovplyvnili	 vývoj	 bábkového	 divad-
la	 v	Čechách	do	 roku	 1980	 (napr.	 Jan	Malík	
s	rozvíjaním	divadla	Obrazcovovho	modelu,	
vznik	 Katedry	 bábkarstva	 DAMU,	 Divadlo	
Spejbla	 a	 Hurvínka,	 čierne	 divadlo,	 Josef	
Krofta a jeho spolupráca s divadlom DRAK 
atď.).	 Pripomína	 tiež	 významných	 tvorcov,	
ktorí	preniesli	postupy	bábkového	divadla	do	
iných umeleckých druhov (napr. svetozná-
meho	 surrealistického	 výtvarného	 a	 filmo-
vého	 tvorcu,	 absolventa	Katedry	 bábkarstva	
DAMU	Jana	Švankmajera).	

Tradícii a vývinovým trendom sloven-
ského	 profesionálneho	 bábkového	 divadla	
sa autorka venuje vo viacerých kapitolách. 
Väčší	 priestor	 patrí	 poľskej	 tvorbe	 Mariána	
Pecka a jeho tvorivého tímu (Eva Farkašo-
vá,	 Ján	 Zavarský,	 Pavol	 Andraško,	 Robert	
Mankovecký).	 Ďalším	 slovenským	 tvorcom	
venuje samostatnú kapitolu Iní slovenskí tvor-
covia v Poľsku, do ktorej zaradila podkapitolu 
o Ondrejovi Spišákovi a Františkovi Liptáko-
vi.	Z	tejto	dvojice	pôsobil	doposiaľ	v	Sliezsku	
iba	 výtvarník	 a	 scénograf	 František	 Lipták,	
ktorého	 pozvalo	 k	 spolupráci	 Opoľské	 di-
vadlo	 bábky	 a	 herca	 v	 Opole	 (realizoval	 tu	
tri	inscenácie	s	režisérmi	Zbigniewom	Lisow-
skim	a	Krystianom	Kobyłkom),	no	vzhľadom	
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na	 význam	 tvorby	Ondreja	 Spišáka	 autorka	
stručne	načrtáva	aj	 jeho	pôsobenie	v	Poľsku.	
Tomaszewska	prináša	 tiež	 informácie	o	oce-
neniach	slovenských	a	českých	režisérov.	Tak	
bolo	i	v	prípade	Františka	Liptáka,	ktorý	roku	
2001 získal na 20. Celonárodnom festivale 
poľských	bábkových	divadiel	 v	Opole	Cenu	
za	scénografiu	inscenácie	Môžem stvoriť svet? 
podľa	 predlohy	 Pierra	 Gripariho.	 Osobitnú	
kapitolu venuje autorka vzájomným kultúr-
nym	vzťahom	 realizovaným	v	 Sliezsku	pro-
stredníctvom festivalov. Kniha popri inom 
obsahuje	 presný	 súpis	 účasti	 slovenských	
a	českých	bábkových	divadiel	na	prestížnom	
Medzinárodnom	 festivale	 bábkových	 diva-
diel	 v	 Bielsku-Białej	 v	 rokoch	 1966	 –	 2012.	
Jednou	z	príloh	 je	aj	súpis	českých	a	sloven-
ských podujatí (napr. výstava Antona Ander-
leho v roku jeho úmrtia, 2008), usporiadaných 
v rámci tohto festivalu. 

Tomaszewska	 sa	 venuje	 tiež	 vzájomnej	
spolupráci	v	oblasti	dramaturgie.	Prináša	in-
formácie	o	 českej	 a	 slovenskej	 literatúre	 rea-
lizovanej	 na	 javiskách	 poľských	 bábkových	
divadiel.	Z	knihy	Haliny	Waszkiel	Dramatur-
gia polskiego teatru lalek cituje úvahu o hre Pav-
la Poláka Červená čiapočka a jej úprave z pera 
Joanny	Rogackej.	V	citáte	sa	vyzdvihujú	via-
ceré úspešné inscenácie tejto hry, z ktorých 
väčšinu	v	Poľsku	naštudoval	dnes	už	nežijúci	
košický	režisér	a	niekdajší	bábkoherec	Karol	
Fischer	 so	 svojím	 tímom	 (skladateľ	 Norbert	
Bodnár,	 výtvarníčka	 Mária	 Žilíková).	 V	 ka-
pitole Najdôležitejšie centrá nového bábkového 
divadla Tomaszewska predstavuje divadlá 
v	Liberci,	Hradci	Králové,	Plzni,	Prahe,	ktoré	
v	danom	období	predstavovali	špičku	českej	
inscenačnej	 bábkarskej	 tvorby.	 Divadlám	 na	
Slovensku sa autorka venuje v kapitole Di-
vadlá na Slovensku, v ktorej popri štatutárnych 
profesionálnych	bábkových	divadiel	spomína	
divadlo PIKI a Teatro Tatro.

Druhá	 časť	 Tomaszewskej	 knihy	 popri	
inom	 prináša	 výborne	 spracované	 teatrolo-
gické	svedectvo	o	tvorbe	vyššie	menovaných	
troch	režisérskych	osobností	na	území	Sliez-
ska. Autorkina práca nie je len prácou diva-
delného dokumentaristu. Pokúša sa pomeno-
vať	podstatu	ich	inscenačnej	tvorby.	Na	jednej	
strane cituje recenzentov, na druhej strane 
prináša	vlastné	autentické	reflexie	a	hľadá	od-

povede	na	to,	prečo	sa	tvorcovia	takpovediac	
udomácnili	na	poľských	scénach.	

S	poľským	prostredím	sa	logicky	identifi-
koval Petr Nosálek. Táto krajina mu ponúkla 
to,	 čoho	 sa	mu	v	Čechách	nedostalo.	Boli	 to	
o.	 i.	 vzrušujúce	 tvorivé	 zážitky	pri	 realizácii	
mystérií. Realizoval napr. Misterium drogi 
Św. Wojciecha [Mystérium	cesty	sv.	Vojtecha], 
ktoré	bolo medzinárodným projektom k tisí-
cemu	výročiu	mučeníckej	smrti	svätca	(1997).	
Na	 predstavení	 v	 rámci	 osláv	 sa	 zúčastnilo	
sedem prezidentov stredoeurópskych kra-
jín,	 vrátane	Michala	Kováča	 a	Václava	Hav-
la. Iným	 veľkým	 projektom,	 ktorý	 sa	 niesol	
v	duchu	jednotiacej	sa	Európy,	bola	oratórna	
inscenácia De Regeneratione. Powtórne narodzi-
ny	[De	Regeneratione.	Zopakované	narodeni-
ny],	v	ktorej	predstavil	sliezskeho	protestant-
ského	 mystika	 a	 filozofa	 Jakuba	 Böhmeho.	
Tomaszew	ska	píše:	„Obidve	veľké	inscenácie	
o	sv.	Vojtechovi	aj	o	Jakubovi	Böhmem	uka-
zujú,	 že	 Nosálek	 chápe	 religióznosť	 široko,	
dá	 sa	 povedať	 antropologicky,	 ako	 vernosť	
nadčasovým	platónskym	hodnotám	–	dobru,	
pravde	a	kráse,	rozšíreným	o	kresťanskú	lás-
ku	k	blížnemu;	ale	taktiež	ako	vernosť	samé-
mu	sebe	a	svojim	ideálom.“	

Karel	Brožek,	český	ale	aj	slovenský	reži-
sér	bábkového	divadla,	bol	na	poľské	prostre-
die	 naviazaný	 od	 slávnej	 poľsko-česko-slo-
venskej inscenácie Jánošík (1975).	 Brožek	 bol	
vtedy	 tvorcom	 slovenskej,	 banskobystrickej	
časti	 inscenácie	a	do	Poľska	dostal	pozvanie	
na	základe	 tejto	 réžie.	V	 rokoch	2007	–	 2012	
sa	 stal	 umeleckým	 riaditeľom	 divadla	 Teatr	
Lalki	i	Aktora	ATENEUM	v	Katoviciach.	To-
maszewska	 oceňuje	 najmä	 jeho	 koncepciu	
novozaloženej	 druhej	 scény	 tohto	 divadla,	
koncipovanej	v	netradičnom	priestore,	 ktorá	
umožňuje	súčasný	divadelný	experiment.	

Autorka	knihy	venuje	značný	priestor	tiež	
slovenskému	 režisérovi	 Mariánovi	 Peckovi.	
Charakterizuje	jeho	inscenačný	štýl,	v	ktorom	
sa	odráža	diverzita	výrazových	prostriedkov	
a	 inscenačných	 postupov.	 Pripomína	 úspeš-
nosť	a	obľubu	Peckových	inscenácií	v	Poľsku,	
vrátane ocenení, sumarizuje a predstavuje 
reflexie	jeho	ťažiskových	prác	v	divadle	Teatr	
lalek	Banialuka	v	Bielsku-Białej	a	v	Opolskom	
divadle	 herca	 a	 bábky,	 kde	vznikli	 jeho	naj-
významnejšie	 inscenácie.	 Autorka	 vyčlenila	
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v	samostatnej	podkapitole	priestor	výnimoč-
nej inscenácii Ivona, princezná burgundská. 

S	 určitosťou	 možno	 konštatovať,	 že	 To-
maszewskej Tam i z powrotem je ojedinelou 
knihou,	ktorá	je	spoľahlivým	zdrojom	nielen	
pre	ďalšie	teatrologické	práce,	ale	aj	pre	kul-
túrny	dejepis	Sliezska	i	pre	dejiny	bábkového	

divadla	v	Poľsku,	na	Slovensku	a	v	Čechách.	
Monografia	 sa	 tak	 stáva	 súčasťou	 písania	
dejín	 cezhraničných	 kultúrnych	 stykov.	 No	
popri	teatrologickom	má	aj	ďalší	význam:	Je	
pamäťou	kultúrnej	vzájomnosti.	

Ida Hledíková
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