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SZTUKI SHA1KESPEAHE'A W HOLI TEMATOW 

\ daptacje sztuk Sha kcspeare'a 
l_l_ mają długą historię, której 
- pierwszy etap stanowiło do-

stoso\vanie spuścizny poety poprzez 
zmiany tekstu do estetyki i świa
topoglądu danej epoki. Czasy Rc
,;!a uracji Stuartów w Anglii pozo
s tawiły po sobie wersje D' v0nan-
1.a , Drydena i ahuma Tat ; od po
lowy XVIII wieku zadomowiły się 
na scenie angiel skiej „acling vcr
~ions" Garricka, a podobny proces 
adaptacji towarzyszył wkraczaniu 
Shakespeare·a na kontynent, by 
przypomnieć tylko teksty Schriidc
ra - Bogusławskiego, Collota -
d'Herbois - Zabłockiego, czy Du
cisa - Osińskiego. Od pamiętnego 
przywrócenia tragicznego końca w 
„Królu Learze" przez Edmunda 
Keana w roku 1823 zaczyna się jed
nak w teatrach powolny powrót do 
oryginałów Shakespeare'a, modyfi
kowany tylko przez skróty wynikłe 

z potrzeb in ' cenizacji, coraz bar
dziej historyzujących i werystycz
nych. Z poprawką na zmieniające 
się tendencje inscenizacyjne można 
przyjąć ten stosunek do tekstu za 
powszechnie przyjętą do niedawna 
praktykę . 

stalaniu ,· ię Shak ~pcarc'a od 
lat s tu pięćdzi0siqc iu na prawach 
klasyka towarzyszył y zjawiska u
boczne, których wystąpienie i is t
nienie umożliwiła ta właśnie pozy
cja jako stały punkt odniesienia . 
Mamy tu do czynienia z nurtem 
nieodmiennie równoległym wobec 
wszelkiej klasyki - z parodystycz
nym „odwracaniem" arcydzieł. \V 
wypadku Shakespeare'a wystąpiło 
ono najpierw w Anglii w XIX wie-



SKOKO: A t y czemu uważa sz s ię za najrnądrze j :; zcgo, co? 
BUKARJ\: ~boćby dlatego, żcm naj-tarszy mi dzy w am i. A 

z· t ym . prze szed ł m zkol ę do której nic chod ;d l eś an i ty, 
nauczyciel. P artyza nck<1 szkOIE;' . 

po
a n i 

.~KOKO: Na w0t 1i powącha ł 
jak było z twoim w ojowani m? 
tym z na boru , i w zaopatrzeniu 
gadać! 

ś t 'j zkoly . M. ' lisz że n ie w i m 
o · z d l e ś w czterdziestym czwar

by l cś. i\ przedtem ... Ech ... -zkoch 

Jv1) Breśan „rr· dsta.wienic Iłami ·ta 
we wsi Głucha D olna." 

ku, w posta ci niczliczon eh sztuk 
burleskowyt:h, i trwa do dzi siaj w 
takich burleskach politycznych, jak 
amerykań ki ,.Mac Bird" Barbary 
Garson (1966), czy brytyjski „Dick 
Deterred" Davida Elgara (1974, na 
temat afery Watergate). 

Dalszy nurt tO\.varzyszący , to sto
sunkowo nieliczna grupa sztuk uzu
pełniających fabuły Shakespearc'a. 
Przykładem może być „Caliban" 
• rnesta Rena na (1888) z dalszymi 

losami Prospera po powrocie do 
Mediolanu, czy t eż dwie sztuki Gor
dona Bottomlcya („Żom1 Króla L c;i 
ra", 1915; „Gruach", 1921) z akcją, 
ktńr;i stanowi prol " do „Lear ." i 
.,Makbe ta", lub „Hamlet in Witt n 
bcrg'• Guh k wa (1835). Trafia j< si ę 
wreszcie sztuki -·- aluzyjne echa ; 
należy tu m i dzy inyn i „1 a m lct 
70" Bohda'na Drozdowsk iego , g dzie 
;;tosunek do Shake .. peare'a j s t ta 
k i sam iak kiedyś w Rittnerow
skim „Do n Juanie" do Moliere'a 

zy Lorenza da Ponte. Ty le, na j 
krócej, z precedensów, k tóre j d
nak, jak si{; zdaje, nie wyja niaj ą 
obccn j fa li nowych sztuk t eatral
nyd1 Z\ iąz. nych z dziela mi Shake
speare'a. Zachodzi iu bowiem nowe 
zjawisko: zmiany w funkcjonowa
niu samych dram:.itów Shakespea
re'ow skich doprowadziły do istot-

nych ?.mian \ u l. worach, k tóre gru
puj ą się wokół tych dramatów. 

Poz cja Shake pcare'a jako naj
bardziej znanego kla syka drama
turgii utrwaliła się także poza kra
jami anglosaskimi. Wskutek iego, 
przy równoczesnej najwyższej wb
dzy w teatrze reżysera-interpreta
tora, niezwykle dogodne stalo się 
używanie tek ·tów poety do prze
prowadzania dyskusji wprost nad 
sp rawami dzisiej szymi. Mamy tylu 
„Shakcspearc'ów wspólczesnych", ile 
istni je poglądów na człowieka i 
spo ł czeństwo, oraz ty lu, ile jest 
rodzajów tea tru związanego z ty
mi pog lądami. W sytuacji poczyna
jąc .. go s i ę od :;ce ny rozluźnienia ry
go ó·w rodzi " ię w naszy ch czasach 
ta kże > 'śród 1 isa rzy zjawisko, któ
re można by porównac do funkcjo
nowania łd a ~;yk i g r eckie.i . Poszcze 
gólne ut wor sl n wiące pi r wo t
n ie op ra cowani jakiegoś tematu 
(zawartego u Gr ków z reguł y " 
m ici e), sa me s ą t r · ł<:towane jako ! ,_ 
m aty przez dal ·zych autorów. Mit 
F dry s tał s ię, po cząw.szy od Sofo
k lesa , temat m opraco a nym przez 
Eurypidesa, Senekę, Racine'a czy w 
XX wicku p rzez D'Annunzia; po
dobnie ma ię rze z z datującymi 
si ę z ery nowoż tnej tematami 
Fausta i Don Juana. Kole jne opra
cowania nic sposób traktować na 
pra vach przeróbek: są 1.o calkowi
cie autonomiczne wers je wspólnego 
tematu. Coś podobnego, jak się zda
je, zaczyna s ię dziać ze sztukami 

Shakespeare'a : , Hamlet", „Makbet", 
„Lear" czy inne dzieła stają się 
ogólnie dostępnymi tematami, któ
rych opracowania mają swe wła sne 
znaczenie. Nie wynika już ono ani 
z burleskowego przeciwstawienia 
wobec oryginału, ani z pozycji u
zupełniającej t en oryginał. 
Wstępny krok w omawianym ki e

runku, choć zatrzymujący się jesz
cze w połowie drogi, stanowiły a
daptacje Shakcspea re'owskich sztuk 
historycznych, obojętne, czy zalicza 
nych do grupy „kronik", czy ,,,tra
gedii". Najważniej sze pozycje sta
nowią tu „Koriola n" Brechta (1952 
- 1953) i „Król Jan" Diir renmatta 
11968). W obu wypadka ch reinter
pretacja utrzymuje się w ra.mach 
utworów Shakespeare'a i r ówno
cześnie w obu wypadkach dotyczy 
ona bardziej samych faktó hi
storii, niż t ych właśnie utworów. 
O możliwości takiego połączenia za 
decydował, jak się zdaje, fakt, że 
problem racji wodza i racji ludu 
nie został w „Koriolanie" jednozna
cznie rozstrzygnięty przez Shake
speare'a, zaś w Shakespeare'owskim 
„Królu Janie" uła twia zadanie a
daptatorowi luźna konstrukcja mło
dzieńczej sztuki, brak dominującej 
postaci głównego bohatera, a wre z
cie sprzeczności odziedziczone po 
poprzednikach. Co zaś do samej hi
storii, jest oczywiste, że losy Ko
riolana znaczyły co innego dla an
tycznego Plutarcha, co innego dla 
renesansowego Shakesp eare'a , a co 

innego dla Brechta - współczesne
go komunisty. 

( ... ) Inaczej ma się rzecz w grupie 
sztuk całkiem świeżej daty. Po
przez odwołanie się do Shakespea
re'owskiego „Króla Leara", jako do 
zna nego w szystkim widzom tema
tu, próbuje na przykład Edward 
Bond całkiem swobodnie wyrazie 
własny pogląd na politykę oraz na 
wplątane w nią losy ludzi wielkich 
i małych. Podobną w gruncie rze
czy próbą - choć nieco zatartą w 
swej odrębności przez element bur
leski, znaczący jedynie w opozycji 
do pi rwowzoru - tanowi „Mac
bett" Eugene Ionesco będący kom
promitacją bohatera, dokonaną w 
drodze sprowadzenia jego zbrodni 

o rangi trywialnego mordu w u
kładzie tradycyjnego trójkąta mal
Ż8ńskicgo. Przy tak wątłych zało
żeniach, Ionesco-parodysta musiał 
w rezultacie wziąt~ górę nad Ione
s co-moralistą, zaś jego utwór zna
la z ł s ię na granicy między orygi
na lny mi opracowaniami tematu 
Ma kb ta, a wtórnymi wobec Shake
spear e'a burleskowymi ujęciami 
„odwracającymi". Natomiast sztukę 
Stopparda „Rosenkrantz i Guilden
stern nic żyj ą", dzięki przysunięciu 
punktu widze nia z perspektywy 
Hamleta na perspektywę dwora-

„Łatwo jest prz0ciwsta :viać się n ic l a ś ci vy m postawom kon
duktora, kierowcy, kierownika sklepu czy pijaka w tramwaju, 
znacznie trud nie j - dyrektora , kierownika naczelnego czy choćby 
r eferenta. Reagowanie na nfowlaściwc zjawi ka jes!. dla szefów 
obowiązkiem służbowym , dla „zwykłych śmiertC'lników" - obo
wiązkiem obywatelskim. 
Spełnienie obowiąz u -lui..b wego nie je$t pO\ -z ch nie zbyt ry

gory tycznie wymaga ne ; a spe nienie obywntelskiego obowiązku 
nic zawsze je. t mile \: idziane (. „ Ujawnianie niewłaściwych zja
wbk oficjalnie nazywa ne je t k ytyką , ale na co dzień: „kala
n iem wła snego gniaz da ' ', „rozrabiactwr m", „krytykanctwem", a to 
nic jes t chyba sp osób l; szta ltowania właśc iwych postaw obywa
telsk i 'h" . 

„Trybuna Ludu", 10 lipca 1975 
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ków, stanowi doskonały, czysty 
przykład samodzielnej myśli. ( ... ) 

Do grupy sztuk na tematy Sha
kespeare'owskie dorzucić można 
dwie nowe pozycje: „Hermionę" 
Bohdana Drozdowskiego i „Przed
stawienie „Hamleta" we w si Głu
cha Dolna" Ivo Brefana, z których 
każda nasuwa inne problemy do 
dyskusji. („.) 

Sztuka Bre5ana stanowi w istocie 
niezmodyfikowane przeniesienie ak
cji „Hamleta" do współczesności. 
Akcja tragedii mlodcgo Skokica 
jest dokładnie ta sama, co w wy
padku księcia Danii, tyle tylko, że 
realia dworu królewskiego zastąpi
ły realia spółdzielni produkcyjnej 
i warunki życia politycznego w Re
publice Chorwackiej. („.) Swój roz
rachunek z klikami wie jskimi i ze 
wszystkim, co się za nimi kryj e, 
zdecydował się jednak autor chor
wacki przeprowadzić zaró wno na 
gruncie tragedii jak satyry. („.) 

Jeśli chodzi o strukturę całe j 
sztuki Bresana, to można ją spro
wadzić (zgodnie zresztą z tytułem) 
do podstawowego elementu teatru 
w teatrze. Został on wykorzystany 
bardzo owocnie i w wielu kierun
kach, przy czym autor nawiązal do 
precedensu wypróbowanego już u 
zarania dramataturgii współczesne j 
przez Kyda w „Tragedii hiszpań
skiej". Rzecz polega na pe ł nej iden
tyfikacji bohaterów i akcji sztuki 
„szufladkowej" - · ze sztuką głów
ną: u Kyda mściciele orga nizują na 
dworze przedstawienie a matorski e 
w czu sie którego na tępuj rzeczy-

wistc, a nie teatralne, wymordowa
nie winowajców. U Bresana wyko
nawca roli Hamleta - Skokic -
odkrywa zbieżność własnej sytuacji 
z sytuacją bohatera, dostrzega w 
dylemacie Shakespeare'owskim wła
sny dylemat, a potem w czasie pró
by kładzie nóż na gardle osłania
jącego defraudantów Laertesa-Ma
caka, chcąc uzyskać publiczne przy
znanie się do spalenia dokumentóv,
finansowych. Na szeroką skalę po
dobna identyfikacja zostaje prze
prowadzona w odniesieniu do ca
łego dworu Klaudiusza, odgrywa
nego przez czołowych reprezentan
tów powiatowej kliki: kiedy Bu
kara, Maeak i Pulic domagają się 
zmian w swych rolach, aby publi
czność od razu wiedziała, „jak się 
żyje na koszt narodu", a także mo
gla poznać. „kto i cośmy za jedni", 
równocześnie wydają sami na sie
bie wyrok - dobitny, choć nie wy
konany. Cała „pułapka na myszy" 
działa u Brc~ana na tej samej bez
poś redniej zasadzie, co u Kyda, a 
nic pośrednio i poprzez aluzję, jak 
u Shakespeare'a. Równocześnie lu
strzanym odpowiednikem wdziera
nia się akcji ramowej sztuki Bre
iiana do pokazywanej na scenie 
sztuki Shakespeare'a jest wspom
niane już pełne przeniesienie akcji 
i problematyki „Hamleta" do współ
czesnych realiów Republiki Chor
wackiej, wypunktowane odpowied
nimi cytatami w ustach Nauczycie
la. W sumie oba chwyty składają 
s ię na konstrukcję o dużej zwar
to ś ci i logice. („.) 

GRZEGORZ SINKO 
„S:i:tuki Shakes1>care'a w roli 
tematów" 
Dialog nr I, 19i:i r. 

„Typowy karicrowit:z jC'st zawsze na linii, jeśli ewentualnie 
znajdzie się w opozycji, to tylko wówczas kiedy ta opozycja ma już 
wiele do powiedzenia . Jak zręczny kuglarz żongluje umiejętnie 
sloganami, mimo że bezideowy, wciska się pod sztandary idei. 
Jest zawsze aktywny i nigdy nie jest sam". 

prof. dr Krystyna Daszkiewicz „Klimaty bezprawia" 

Bora Ćosić 

HISTORIA 
(fragmenty) 

1/1 arna uszyła torbę, na torbie 
wyhaftowała słowo „Higie
na".„ ·w ramach demonstra

cji poszliśmy rozbijać witryny w 
Czytelni Amerykańskiej: z witryn 
wypadały książl<i i fotografie Ame
rykanów w mundurach. Wujek 
własnoręcznie zrobił nową trzepa
czkę do ubijania śmietany, drew
nianą, tylko że śmietany nie było. 
Chodziłem krzyczeć: „Precz z paso
żytami tuczącymi się krwią naro
du!": było to podczas wielkiego 
wiecu.„ Poszedłem pluć na wrog6\ 
których \Vyrzucaliśmy ze szkoly; 
jeden z nich powiedział: „Jeszcze 
zobaczymy !"„. Wygrzmociliśmy 
dwóch typków ~przedających gaze
ty, które nazywały się „Demokra
cja", ale były kłamliwe, łajdackie 
i wrogie„. 

Powiedziano nam: „Ci co noszq 
amerykańskie ft tra, przedwojenne, 
to wrogowie, a ci, co noszą amery
kańskie wojskowe kurtki, to nasi!". 
Wujek mówi!: „Ze względu na ca
łokształt istniejących stosunków 
jestem za wolną miłością!" Win
ston Churchill powiedzial przez ra
dio: „Jugosłowiańscy partyzanci są 
naszymi sojusznikami!'' Ciotki po
wiedziały: „Trzeba przeczytać bro
szurę „Wolny świat ' ', w które j sq 
opi sane ciE,rpienia narodu!" Javo 
Tepcija powiedział do m nie : „Pa
miętaj ;,krok w krok za wrogiem, 
gdziekolwiek by się znajdował!"„. 
Kapitan Vaculić powiedział: „Trze
ba wierzyć w swoją oj ·zy znę! "„. Pa
vle Bosustov wygłosił odczyt: „No
wa burżu:izja w a ·pekcie rozmaitych 
zadłużcil". Towarzysz Aba5 powie
dział: „Kto pisze niezrozumiałe 
wienze, choćby najlepsze, nie może 

być z nami". Uszyto mi zielone u
branie, materiał był z pokrzyw, ale 
nie drapał... Napisałem referat wy
mierzony przeciw amerykańskim 
filmom, w których ciągle pokazy
wano żądze, czarne charaktery i 
inne paskudztwa : refcra t przeczy
tałem zamiast lekcji fizyki, chwilo
wo zbytecznej. Ciotki ułożyły krzy
żówkę w kształcie pięcioramiennej 
gwiazdy, kształt był bez zarzutu, 
natomiast w środku niektóre lite
ry t warzyły przedwojenne słowa, 
jak: Tino Rossi, pumpy, glajchgc
wicht. Na niektórych bramach wy
pisywaliśmy takie słowa jak: 
,;Wróg!" albo „Burżujska kunva!", 
wypisywaliśmy je wapnem, słowa 
były wielkie i wyglądały uroczyś
cie„. Towarzysz Rade Kajnić po
wiedział: „Jeszcze tylko musimy zli
kwidować prywatną własność!" Ma
ma powiedziała: „Żebym tylko mo
gła ci zała tać te spodnie!".„ Ja ode
grałem własną kompozycję „My 
młodzi junacy Tita"„. Buca Krom
berg w ko1'lcu, razem ze wszystki
mi, zaśpiewał: „Bo nasz jest teraz 
cały świat". Nie pytałem go czyj„. 

Kapitan Vacułić powiedział sąsia
dom: „Waszego ojca rozstrzelano, 
ale niech tam, należało mu się ze 
względu na jego brudną robotę w 
policji za cz.asów wojny!" Sąsiedzi 
powiedzieli: „W porządku!"„. Towa
rzy. z Rade Kajnić powiedział mi: 
„Dla ci ebie to poetyckie świergole
nie je t ważniej sze niż całokształt 
przeobrażeń". Towarzysz Abas wy-
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I zrobię to za pół ceny". Mama po
wiedziała: „Innym razem!". Ciotki 
powiedziały: „Przeczytałyśmy właś-

głosił odczyt zatytułowany : „.Jak 
wytrwać na własnej pozycji bez 
względu na wszystko"... Ciotki za
częły uczyć się esperanta, języka 
światowej rewolucji. Ciotki zrobi
ły mi swetr z jeleniem i pięciora
mienną gwiazdą na piersiach... W 
moim starannie ukrywanym dzien
niku zapisałem: „Wiem jak się robi 
dzieci". Zapisałem także: „Mach i 
Avenarius to wrogowie klasy robot
niczej i w ogóle człowieka!". Przy
szli jacyś ludzie w binoklach, spi
sali nasze nazwiska, imiona, daty 
urodzenia i tak dalej, wreszcie o
świadczyli: „Musimy wszystkich 
przeliczyć, żeby wiedzieć na czym 
stoimy!". Po domach chodził pop 
w wystrzępionych spodniach i mó
wił: „Jeśli trzeba poświęcić pokój 
czy kuchnię, ze względu na głód 

nie książkę o najlepszym człowieku 
na świecie, nazwiskiem Heatclif!' ' 
Vaculić oświadczył: „Według mnie 
najlepszy jest Lenin!"' „Myślałem 
że mam towarzyszy, ale teraz wi
dzę że ich nie mam!" - powiedzia
łem . Towarzysz Kajnić powiedział: 
„To może być przejściowe, ale w 
tej chwili nie jesteś nam potrzeb
ny!" . A ja na to: „Mimo wszystko 
jestem za sojuszem robotników i 
chłopów z postępową inteligencją , 
która pisze wiersze". Towarzysz Ra
de Kajnić powiedział: „Twoja 
rzecz !". I doda! :„Pilnuj swoich 
spraw albo weż ze mnie przykład 
i znajdż sobie babkę". W dzienniku 
zapisałem: „Nie wiem, czy tylko śni 
mi się upadek dawnych ideałów w 
imię których zbierałem ziom, orga
nizowałem imprezy dla rannych i 
tym podobne!" ... Pewna towarzvsz
ka niedawno zdemobilizowana, przy-· 
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PULJO: E, Mate, Mate ... Podoba ci s ię czy nie, ale to prawda . 
BUKARA: Co za prawda? 
PULJO: Ano, co mówił Skoko. Żeś dopiero w czterdziestym 

czwartym wziął się do wojowania. 
BUKARA: Eeee. zależy, jak s ię spojrzy. I prawda i nie prawda. 

Zgadza się że poszedłem w czterdziestym czwartym, ale przecież 
przedtem też nie siedziałem z założonymi rękami. 

PULJO : Aha! 
BUKAR~: ~iby czemu „Aha"'? A ty, powiedz, kiedyś poszedł , 

co? dwa m1es1ące przede mną. A teraz do mnie „aha"! 
PULJO: Ale ja nie rozpowiadam, żem był w partyzantce od 

początku . 
BUKARA: Jeszcze by też! Co ty s ię możesz porównywać ze 

mną? Ja od początku walczyłem ... na swój sposób. Pomagałem 
partyzantom, żywnoś ć im dawalem, ukrywałem w domu, zawsze 
bracie narażałem się, zawsze pod obstrzałem. Topór nad głową, 
tak, tak! 

PULJO: Ech, Mate kochany! Tak to każdy potrafi być za par
tyzanta. 

BUKARA: Cóż ty znowu, !lilc! Nie każdego stworzono do no
szenia broni. Ja zawsze duszą i ciałem bylem z partią ... i wal 
czyłem jak tylko umiałem i moglem ... A lu mi się będą natrza-
s::ić, żem z;:i cząl w czt erdziestym czwarty m! · 

lvo Bre§an „Pncclstawienie Hamida 
we wsi Głucha Dolna" 

„Fe I ·z, obi uda, Z\ odnicze pozory, a la t a upra wi na p rzez kli
ki maska ra da, stwarza mity dwojakiego ro dza ju ; jed ne od słaniają 
prawdziwe oblicze klik, inne rozwija ją 1 ema t ich pożytecznej 
dzialalności. Ważne są także mity o za Jugach i stosunkach po
szczególn 'eh członków klik, o ich wpływach, nie~kaót lnych po-
tawach spolccznych, niepo zlakow::rnc j ucz ·i wości , s łusznych po
glądach politycznych ( .. . ) Tworzą on z j dne j s trony podsta w y 
swoistego kultu klik, a :'. drugi j rozsnu wajc1 at1 osfcrę terroru 
i zastraszenia. 

(. .. ) Do kategorii ludzi którzy muszą wiązać się z kl ika m i albo 
nawet je tworzyć wokó ł ·iebi na leżą jednostki dążące w ·zclkim1 
siłami i za wszelką cenę do uzysk ania ładzy nad innymi mimo, 
że ani kwalifkacje, ani postawy życiowe ( ... ) nie predestynują ich 
do sprawowania takiej władzy. Prasa codzienna określa ich mia-
nem kacyków. . 

Kacyk jest z reguły bonzą loka lnym który otacza się gronem 
popleczników i wspierany przez kl~kę spra vu jc rządy w z~str~
szonym i sterroryzowanym środowisku, któremu odbiera się me 
tylko prawo do krytyki, ale nawet prawo o jakiejkolwiek dys
lrnsji na temat który mu nie odpowiada". 

prof. dr Krystyna Daszkiewicz „Klimaty bezprawia" 

chodziła do ciotki uczyć siG abeca
dła ; ta towarzyszka mówiła: „Naj
szczęśliwsza byłam, gdy szliśmy do 
ataku, wtedy wszyscy towarzysze i 
towarzyszki byli równi". Dziadek 
powiedział : „Teraz zjemy kolację , 
a potem zobaczymy jak siq mają 
sprawy w Europie!". Dziadek roz
łożył na · tole mapę, kraje wschod
nie pomalował czerwoną kredką, 
zachodnie - zieloną, a nasz kraj 
- wyjątlwwy - różową. Mama po
wiedziała: „Jeśli znowu wybuchnie 
wojna, to ja · i ę zabiję, bo nie mo
gę znieść wycia syren i wszystki_ch 
tych okropności!'' Dziadek powie
dział: „My tylko tak sobie patrzy
nw!"'. 

Powiedziano mi: „Będziesz kon
certmistrzem!" A potem: „Pójdzie 
tam gdzie każe organizacja!!'. Ma
ma powiedziała: „Te czasy pochło
nęły wielu młodych uldzi, b ezpo
wrotnie!". Później zrozumiałem , że 
w szystko to trzeba uwiecznić w 
poemacie opiewającym naszą epo
kę .. . Powiedziałem sam sobie: „Po
legaj tylko na własnych silach!" 
Usiadłem i przeczytałem wszystkie 

książki , od „Karika i Wali" po 
„Manifest Komunistyczny". Dziadek 
powiedział: „W końcu wypłyną ci 
oczy!" Towarzysz Abas tłumaczył 
mi: „Coś takiego nie dzieje się nig
dzie, na całej kuli ziemskiej! " . Stu
denci mówili: „Jesteśmy tylko jak 
drobn pyłek w kosmosie, w któ
rym krąży milia rd podobnych pla
net z rewolucjami i tak dalej!" Za
tkałem sobie u szy i oświadczyłem: 
„To jest niepowtarzalne!" ... Vaculic 
powiedział: „Kiedyś musi być le
piej!". Jedliśmy makaron, suchy, 
ni czym nie oluaszony. Odwiedzaliś
my ·znajomych gdzie jadło się taki 
sam makaron i mówiło się o poli
tyce. żyliśmy w połowie dwudzie
stego wieku trochę przed nią, a 
troch<': po nie j. Byliśmy w pierw
szym szeregu rozmaitych akcji, jak 
odśnieżanie, walka z analfabetyz
mem, wprowadzanie przyjaźni po
między ludźmi. Znaliśmy nicktó-
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ryci: ~ajl~pszych ludzi w naszym 
kraJu l mektórych naprawdę stra
sznych. Najpierw powiedziano mi· 
,„Jesteś nasz, bez żadnych zastrze~ 
zeń!" Późnie j powiedziano mi: 
„Jesteś świnia, która tylko gryz
mol! brednie i ćwierka jak pta
szek,. a w dodatku jesteś synem 
sklepikarza"„. 

Wpakowano nas do jednego za
graconego pokoju i powie dziano 
n~m: „To dla was dosyć!"„. Pe
"':"ien Rosjanin powiedział : Towa
n szczi' '.· Niektóre slowa były ~·alkiem 
stare! mn~ całkiem nowe, w szystko 
to s ię mieszało„. Towarzysz Rade 

~a j ni~ powiedzial: „Co innego two
JC !' s iązki, a co innego d;d eje siC' 
w zycrn!." Widzieliśmy przedwojen~ 
n;rch oficerów, żołnierzy niemiec
ki~h, czetnickich wojewodów, ko
misa ~zy. partyzanckich i rosyjskich 
czolgistow.„ Z pocżątku wszystko 
było jasne i proste, potem coraz 
bardziej zagmatwane i niewytłuma
cza lne„. 
Przychodziło do nas wiele ludzi 

potem tył.ko niektórzy. Z początk~ 
z~'.ałem kilk'.1 nazwisk, potem pra
wic .wszystkie. WuJek mówi!: „Dzie
Ją się mocne rzeczy !".„ Dzialo sie 
t~ w wielkim zamieszaniu. Wszyst~ 
kiemu towarzyszył nieopisany za
męt, ale bylo właśnie tak. Tak albo 
JCSZCZe gorZC',j. 

tłum. Danuta Cirlić-Siraszyiiska 

l ·t"Jeślki. i_nialoby s ię szul~ać obrazowych okrcślei1, najbliższych 1 

i erac leJ wizji klik, nalczaloby przypomnieć 
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PRZYPOWIESĆ O KROLU SZCZUROW 

W !)~zyrodzie znan~ j e~t zjawisko określane jako ,,król szczur" 
P.olegaJące na zras.tamu siQ szczurów. Kilkanaście, albo kilkadzie
siąt nawet szczurow zrasta się ogonami tak z'e z'ad n · 1 . . , . , • ... , e z nic 1 
me moze :się_. oderyvac„. o.gony ~ak mocno się zrastają iż przez 
nie odbywa :się obieg krwi. Od Jednego szczura do drugiego". 

Simone de Beauvoir 

SIŁĄ RZECZY 
(fragmenty) 

1954 rok 

P ortier w hotelu \ Tri ście 
powiedział na m: „Jeśl i pe ń
stwo jadą do Jugosławii, mo-

gę się dla was wystarać o dinary". 
.Jak to, więc można tam pojechać? 
Nic prostszego. Biuro podróży Put
nik w ciągu dwudziestu czterech 
godzin załatwiło nam wizy i bile
ty i udzieliło wszelkich porad. Zao
patrzywszy się w dwa koła zapa
sowe, kanister, świece, oliwę, des
ki i rozmaite narzędzia, napelniliś
my bak. „Do Jugosławii samocho
dem? Atrakcji państwu nie zabrak
nie!" - powiedział Włoch na stacji 
benzynowej. Ze wzruszeniem prze
jeżdżaliśmy przez granicę. Na szosie 
prowadzącej wzdłuż wybrzeża nie 
bylo ani jednego samochodu, a jej 
nawierzchnia była tak zniszczona, 
że po krótkim czasie trzeba bylo 
się wycofać na drogi bardziej od
dalone od brzeg u; i tutaj jednak 
trudno bylo robić więcej niż czter
dzieści na godzinę. Bylo już ciem
no i umieraliśmy z głodu, kicdys
my wreszCie znaleźli hotel w Obro
vacu. „Kolację państwo dostaną -
oświadczono nam - ale w sprawie 
pokoju trzeba zaczekać na portiera' '. 
Portier odgrywał tu rolę równic 
decydującą jak u Kafki. Pokój'? -
tylko portier ma klucze. Benzyna'? 
- tylko on może otworzyć pompę 
i wejść do magazynu. Gdzie on 
jest? W recepcji nie ma go nigdy. 
Znajdują go wreszcie ; nie ma klu
czy ; idzie po nie. Wróci, ale kiedy? 
Tego wieczora długo czekaliśmy w 

zadyrnionej jadaln i, pożywiając się 
k lops ika mi z mięsa i popijając śli
·wowicę. „Je t tu jedna Francuzka, 
k i · r a chciałaby z państwem pomó
·wić ' ' - powiedział nam kelner. Ja
kaś sta ra bezzębna nauczycielka 
przysiadla się do nas; znała jakie
goś księcia i pałała żądzą zapozna
nia nas z nim; książę mógłby nam 
jakoby wiele opowiedzieć o b ez
prawiach rządu Tito; jeśli o nią 
chodzi, mąż jej jest w więzieniu, 
ona :arna z trudem zarabia na ży
cic. Mąż walczył po stronie Niem
ców, był pulkownikiem, a ona -
jak nam wyjaśniła - spędziła dłuż
szy czas w Paryżu w hitlerowskim 
mundurze pomocniczej służby ,ko
biet. Przeszliśmy się po mieście za
topionym w nocnej ciszy; byliśmy 
tak zdzh.vieni tym że tu jesteśmy, 
iż wydawało nam się fantastyczną 
dekoracją . 
Włoch ze stacji b enzynowej nic 

n;i próżno ;:o obie pokpiwał. Ruchu 
turys tyczn ego jeszcze tu niemal nie 
by ło , bardzo niewiele hoteli i re
stauracj' , ni z vykl c ~kromne je
dzenie: z rud m można było :ma 
leźć benzynę , a na jmniejsza napra
wa ·wozu stanowiia problem. \V 
war-zt;itach sa mocho.dowych nie 
by lo nic ; mechan icy mogli tylko tu 
i ówdzie poklepać młotkiem. Dla 
nas nie było w tym nic śmiesznego. 
Jugosławia, która przed 1939 r. by
la najbiedniejszym krajem w Eu
ropie, została jeszcze spustoszona 
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przez wojnę . Niski poziom życia 
miał swe żródło w w a lec z fa szy -
mem, a także w t :vm , że ten kra · 
wyrzekł :- i ę s tanow c:zo powrotu do 
s tarych przyw ilejów. P o raz pierw
szy w życiu nie pa trz la m na są
siadujący z nędzą dosta tek : nikt t u 
s ię nie za chowywał a n i a roga ncko 
ani w sposób uniżon ; w w szy ·t
kicll czuło s ię tę samą godna ć , a 

mann zna l niem iecki , któr ·m vla
da1o i :i: w iele o~ ób w Jugos ł a wii. 
Przypom inam sobie między innymi 
>Vio skę, w któr e j m u · ie l iśmy s ię za 
trzymać , by naprawić dwie dętk i. 
Robotni cy pracujqcy przy cirodzt; 
za pro ili na s na kiel iszek do sza ła
su . ozdobionego papierowymi gir 
la ndami i sztanda ·a m i. W rozm -
w ie za czę li w pomi nać swoje p r z .
ży da i pa rf.yta ntk i ; L L nz111 a nn o
p wiedz i ał o swoich . 

Po kilkug dzinnym postoju w Za
g rzeb iu i ub la nie opu 'ciliśmy Ju 
g · Ja • ię - n ic bez żu lu. Ubóstwo 

„Z p r pekty o ·ta l nich trz dzicstu lal można za obserwowa ć 
w młodej litera turze jugosłowiańskie j niezwykle żywy rozwój 
prozy i poezji w e w szystkich rcpubl~kach. Zaszczei;ie1:ie nowy~h 
prądów literackich na da wnym patnarc~alnobalkansk1.m podłozu 
przynios ło ciekawe rezulta ty: powsta ła lite ra tur a orygmalna, za
chowująca odrębny charakter przy twórczym na ogó ł wykorzy
stywaniu najnowszych doświadczeń i osiągnięć artystycznych. Li
teratura dodajmy, bliska życiu, wła snemu podglebiu, w złożony 
sposób ~dzwiercicdlająca przemia n y świadomoś ci w aspekcie spo
łecznym oraz indywidualnym. Li tera tura zaangażowana, żywo re
agująca na rzeczywistość, na sw ój sposób ko!1~retna . i jędrna, 
z tą j edyną w swoim r c dzaj u mieszaniną ok:uc1cnstv:a .1 poetycz
ności orientalne j lub tak zwane j w schod111oeuropeJ sk1eJ trady
cyjn~ści i pędu do nowoczesnego świata" . 

dla cudzoziem ców takich ja k m y 
niekrępowaną serdeczność ; z taką 
samą naturalnoś cią proszono na o 
usługi, z jaką je nam świa dczo
no. (.„) 
Następnego dnia znów j echaliś

my pustą szosą , na której można 
było spotkać jedynie dwukołowe 
wózki z sianem ,: okropna burza ka
zała nam się zatrzymać w Brodzie, 
dużym ośrodku przem yslu hutnicze
go. W hotelu odbywała się zabawa, 
robotnicy i robotnice tańczyli. Dy
r ektor hotelu zwrócił nam uwagę, 
jacy są weseli, po czym rozpoczął 
namiętny wykład pretensji Jugo
sławii w stosunku do ZSRR. Lanz-

lO 

(„I,itcra tura ua świecie" nr li l!J75) 

I 
tego kruju było ol rop ne L) Ale 
przez tę nęd :::ę uderzała mnie jed na 
r zecz, z którą się jeszcze nig dzie 

I n ie ze-tkn ę łam : proste i. bezpośred
nie stosu nki ludzi między sobą, 
wspólność interesów i nadziei, coś 
z prawdziwego brater s twa . J a kie 
boga te w ydaly nam s i ę Włochy , gdy 
tylko przej echaliśmy granicę! Ol
brzymie cysterny samochodowe, 
aula , stacje b enzynowe, sieć szos i 
kolei żelaznych, mosty , sklepy peł
ne towarów; w szystko to t eraz 
przybiera ło charakter przywileju. 
I zarówno jak dostatek, odnaleźliś
my jednocześnie hierarchie, różni
ce, bariery. 

I 

l 

Ni m a 110\ • c:h k ieru nków, jes t jeden: 
~d człowieka ' cto człowiek a" 

1956 rok 

K tór goś n 1nk0 'kol dz1 w i<1-
t 'j spotka liśmy ~ i G prz .d 

- „Coupole" - M ich llc, "1r 
trc, La n.:m:rnn i ja . .T chaliśmy do 
Grecji. („ ) Dwa dn i \ łóczyliśmy 
się po We necji , po czym pojecha 
liśmy do Belgradu, gd zie ~potkali ś 
my s i ę z inielcktualista m i jugoslo
wiań k im i. J e den z nich, czlowiek 
już w starszym wicku, pytał nas 
bojażliwie o Aragona; wyszedł wła 
śnie z więzienia, dokąd zaprowa 
dziła go jego wierność dla staliniz
mu, i nie miał odwagi wymieniać 
nazwisk swoich francuskich towa 
rzyszy. Dyskusja toczyła się wokół 
zwykłych, kla sycznych problemów 
- EO Cja lizm a literatura , sztuka i 
zaangażowanie . .J ednakże p isarzy 
belgradzkich jeden p roblem intere
sowal szczególnie. Więk · zoś ć: spo
śr{id nich rozwijała s i ę kiedyś pod 
wpływem ~urrcali zmu ; obecnie za 
:;tanawia li si ę na d ty m ja k przy 
swoić j . go doświadczen ia nowej lu 
dowej kulturze. „Dziś · zaw . ra
kowa'! krótko j eden z r owicś ciopi
sar:1:y - ki edy socjali m w naszym 
kraj.u został zbudo\ a n y, każdy m o
;~ i) is· ć jak m u s ię podoba ''. Inni 
p rotestow a li. Nic ukrywa no bowiem 
p r zed na mi, że kraj przc*yw'.1 po-

żne trudności , kolckty w1zacJa za -

S t. .J. L ec „:\ly śli nieuczesane" 

k01.iczy la s ię m cp ow odzc nicm , ri 

ch łop i gotowi byli zabi jać , b y s ię 
jej l r z ·ciwstuw!ć . 

Ki dyśmy v • j eżd :ia li z Belgradu, 
ud er zy la n , s nędza przedmieść, a 
polem - ' zdluż pe ł ne j kurzu i wy
bo jów ~zosy - żałosny obraz wsi. 
Za trzymaliśmy się w Skopje, ponu
ry m, brudnym mieście bałkańskim, 
zamieszkanym przez smutnych chlo 
pÓ'N i kobiety w czarnych chustach , 
którymi zasłaniały twarze. Pisarze 
i tutaj b yli w kłopocie; modny w 
stolicy surrealizm im nie odpowia
dał - byli to Macedończycy, chcieli 
pisa ć dla ludności swojego regionu, 
sądzili, że powinni wzbogacać wlas: 
ny, ubogi jeszcze język, modelowac 
go, ksztaltowal: tak, by pozwalał 
im \Vypowiedz ieć to, co pragnęli 
wyrazi ć -- problemy swojej epoki, 
swojego kraju. Cóż mógł im pomóc 
Elua rd czy Bre ton? Czy można jed
nak szukać innego punktu oparcia ? 
To proste zagadnienie miało dla 
n ich posm a k więtokradztwa . Ru
szy li śmy w da lszą drogę. a gra
nic zdi.iwilo nas bardzo, że celnicy 
ka żą turys tom przybywającym z 
Gr c ji umywa ć w cebrzyku opony 
i no i. 

tłum . .Jerzy Par1ski 
'imone cle Beauvoir 

. , Silą rzeczy" 

„J cdvna rzecz jaka nic podlega przcglo~owaniu 
Órzc~ wi ększość , to sumienie czlowieka" 

llarpcrt Lec 
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* * 
N ie możemy być obo.ic;tni wobec robotnika który w kapita

lizmie ginie z głodu. Jego głodne dzieci są naszymi głod
nymi dziećmi. Jego krwawo zarobione ziemniaki to nie 

te ziemniaki, którymi tuczą się burżuje. O tym kilogramie ziem
niaków musisz myśleć, kiedy t:ańczysz kozarskie kolo, a nie bę
dzie ci sic; chciało Bacha. 

To kozarskie kolo było stałym przedmiotem naszych rozmów, 
które prawic zawsze kończyły się łzami Dragi. Duże koło zatoczył 
korowód na podwórzu naszego gimnazjum. Było prawie dwie 
setki tailczących . Wszystkie oddziały czwartych i piątych klas ze
brały sę na pierwszym spotkaniu brygad przed wyjazdem do pra
cy na odcinek: Szamac - Sarajewo. 

Na tej no w ej clroclze 
Tźlo naszym wodzem. 
To wszystko zorganizou;alem }a. 
Ja. ich tu zebrałem. 
Towarzyszu Tito. hej, towarzyszu Tito, 
przyjmij nasze słowo, 
że pójdziem.y, hej, 
że pójdziemy twoją drogą nową! 

To „hej" brzmi jak strzała z moździerza, z dwustu możdzierzy, 
z dwustu młodych gardeł. Ja oczywiście nie jestem w korowodzie. 
Siedzę w swoim wózku na uboczu, ale moje gardło też ściska 
wzruszenie, bo nie może wydostać się na zewnątrz pełnym za-
chwytu okrzykiem. ' 

Paveliciowa, hej, Paveliciowa urodziła małpę. I Draga jest w 
kolo. I ona śpiewa. Widzę ja za każdym razem, gdy zbliża się 
do mnie ta część korowodu, gdzie znajduje się między Błagojem 
- sekretarzem, i Milicą - członkiem komitetu rejonowego, któ
rzy przyszli na pierwszą zbiórkę brygady. A kolo wiruje coraz 
szybciej. Ta sama energia i zachwyt, który powoduje że głos 
staje sic; coraz wyższy, coraz mocniejszy, zmienia kroki w szalony 
pęd. Z początku nogi niemal leniwie wloką się po ziemi, pomału 
przechodzą w rodzaj wciąż jeszcze powstrzymywanego kłusa, a w 
końcu stają się galopem dzikim młodego stada. Im szybciej 
ogromny wąż - kolo wił się na podwórzu naszego gimnazjum , 
im głośniej rozlegał się śpiew, a wodzireje stawali się bardzie.i 
rozochoceni aż zakola sprawiały wrażenie niebezpiecznie nagłych 
i nieoczekiwanych, im częściej korowód wydłużał się i zacieśniał, 
tym bardziej rosło we mnie jak przypływ morza uczucie praw
dziwego szczęścia , prawdziwego, bo przetwarzającego się w nie
cierpliwość, aby czym prędzej urzeczywistnić to, o czym śpie
wamv: 

Wkrótce Anglia, Ameryk.a 
będzie krajem robotnika. 

Slobodan Selenie „Pamiętnik Piotra Kaleki" 
tłum. Magdalena Petryńska 

I 

I 
I 
I 
I 

M. Morozow 

„HAMLET" 

„Dobro niekoniecznie za im uje mic.jsce :miszczonc~o zła" 
Montaigne 

1\ mlet - s tarą formę imienia 
-l_ Hamlet, spotyka s ię w sta

. rych skandynawskich opo
wieściach. Badacze rozczłonkowali 
ten wyraz na jego części składowe: 
imię własne Amle i dodatek Ot.i 
który oznacza „szalony", „wście~ 
kły". 

Jak się zdaje, pseudoszale!lstwo 
Hamleta z dawien dawna stanowiło 
składowy element tej opowieści. 
Być może, iż epitet „wściekły", 
„szalony" wyraża tę ukrytą namięt
ność, która od początku cechowała 
postać Hamleta. 
Opowieść o Hamlecie po raz pier

w szy napisał w ko11cu XII wieku 
duński kronikarz Saxo Grammati
cus. W zamierzchłych cza sach Hor
vendill, namiestnik .Jutlandii, zabi
t został w czasie uczty przez bra
t.a swe-go F'cngo, który nastc;pnic 
poślubił wdowę po nim. Syn za
mordowanego, miody Amlet (tak 
nazywa go Saxo Grammaticus) po
stanowił zemścić się za zabój stwo 
ojca. Aby zyskać na czasie i ucho
dzić za nieszkodli ego w oczach 
przebiegłego Fenga, Amlet uda je 
obłąkanego. Wszystkie jego czyny 
świadczyły o „całkowitym umysło
wym zaćmieniu", lecz w wypowie
dziach jego ukrywała się „bezden
na chytrość" i nikomu nie udało się 
zrozumieć ukrytego sensu jego 
słów. To udane „zaćmienie umysło-

j we." p~dpowiedzi~ne było w pew
ne] mierze takze przez osobiste 
właściwości Amleta, albowiem we
dług wspomnianego kronikarza, był 
to człowiek, u którego następowały 
kolejno po sobie gorączkowa dzia
łalność i całkowity upadek sił. „Do
konawszy czynu wpadał on w bez
czynność" - pisze Saxo GrammaJ 
ticus. Przyjaciel Fenga, „człowiek 
bardziej pewny siebie niż rozum
ny", podjął się sprawdzić, czy istot
nie Amlet jest obłąkany. Aby pod
słuchać rozmowę Amleta z jego 
matką, ukrył się pod posłaniem ze 
słomy. Lecz Amlet był ostrożny. 
Wszedłszy do matki, przede wszv
stkim przeszuka! cały pokój i zn~
lazł ukrywającego się szpiega; za
mordował go, poci[Jł trupa na ka
wałki, U "otował je we wrzątku i 
rzucił ~winiom na pożardc. Potem 
wrócił do matki, długo „ranił jej 
serce" w mówkami i pozostawił ją 
we lzach i przygnębieniu. Fenga 
wysłał Amleta do Anglii w towa
rzystwie dwóch dworzan, wręczy
wszy im poufne pismo do angiel
skiego króla, w którym prosił o 
ścięcie Amleta. Amlet zamienia ten 
list na inny i angielski król posiał 
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.,\ popularny m ujc;ciu r ekwizytem naz w am' sprzęt niezbęd
ny do wykonywania okrc{;lonej czynności. Dz iałalność kuglarzy 
bez pewnych r ekwizy tów w ogóle nic jest możliwa. D;:ięki nim 
twoną zespoły sojuszników, wspólników i satelitów. Do niebez
piecznych rekwizy tów należą sloga ny i frazesy, deklaracje bez 
pokrycia, szyld i m ity, a także fal ·zowane ba~la" 

K. Daszkiewicz „Trałdal o złej roobcic" 

na stracenie zam iast niego dwćH.:h 
towarzyszących mu dworzan. An
giel ski król przyjął serdecznie Am
leta, długo z nim rozmawiał i był 
zdumiony jego rozumem. Amlct po
ślubił córkę władcy Anglii. Następ
nie powrócił do Jutlandii, na ucz
cie spoił Fenga oraz jego dworzan 
i podpalił pałac. Dworzanie spło
nęli, Fengowi zaś Amlet własno
ręcznie odrąbał głowę. W ten spo
sób zatriumfował Amlet, który, jak 
pisze Saxo Grammaticus, „przewyż
szył Herkulesa swymi czynami". 

W roku 1576 pisarz francuski, 
Belleforest, odtworzył tę starodaw
ną !C'gendę w swoich „tragicznych 
opowieściach" . Osnową tematu -
za równo dla Bellcforesta jak i dla 
Saxo Gi·ammaticusa było dokona
nie krwawej zemsty. Zabiwszy 
wroga Hamlet wola: „Opowiedz 
swemu bratu, którego zamordowa
łeś tak okrutnie, iż zginąłeś zabity, 
niechaj jego cień ukoi ta wiado
mość wśród błogosławionych du
chów i zwolni mnie z obowiązku 
pomsty za krew rodzinną". 

W latach dziewięćdziesiątych XVI 
wieku na scenie londyńskiej wy
stawiona była sztuka o Hamlecie, 
w której (jest to wszystko, co o 
niej wiemy) pojawia się duch za
bitego ojca. W roku 1596 Tomasz 
Lodge pisał o „bladej twarzy wid
ma, która ze sceny krzyczała ża
łośnie jak handlarka ostryg: „Ham
lecie, pomścij!" „Autorem tej sztu
ki był, jak się zdaje, Tomasz Kyd. 

14 

.J go twórczość jest n<Jm 
jedynej zachowanej do 
czasów ~ztuki: „Tragedia 
ska"' (1586). 

znana z 
naszych 

hiszpat'l-

Szekspir t warzył ·wo jego „Ham
leta" znając ową sztukę Kyda, a 
także nic tylko francuską opowieść 
Belleforesta, lecz jak stwierdzają 
badacze, również starożytną łaciń
ską wersję Saxo Grammaticusa. 

Gdy widzimy Hamleta po raz 
pierwszy, znajduje się on już w 
wewnętrznej walec z otaczającym 
go światem. Charakteryzuje go bły
skawiczne dostrzeganie ogólnych 
przyczyn poszczególnych zjawisk. 
Hamlet całą swoją istotą odczuwa 
wstręt do tego świata, w którym 
panuje „opuchły od obżarstwa i pi
jatyki", „uśmiechnięty łajdak", jak 
nazywa Hamlet króla Klaudiusza 
- świata, w którym roją się Ro
senkrantzowie i Guilldensternowie. 
Według subtelnej uwagi Goethego, 
ci dwaj najzupełniej do siebie po
dobni ludzie są jak gdyby repre
zentantami masy podobnych do 
nich, obłudnych, podłych a równo
cześnie nijakich ludzi. W takim 
świecie, jak w „zarosłym chwasta
mi ogrodzie''. Hamlet nie ma ocho
ty do życia. „Życie - to więzienie" 
- mówi Hamlet. 

W założeniu starodawnej opo
wieści leżał motyw rodowej zem
sty. Szekspir - „odebral" ten mo
tyw Hamletowi i „przekazał" go 
Laertesowi. Zemsta rodowa nic wy
magała uczucia. Na zabójcy ojca 
trzeba się zemścić - choćby nawet 
zatrutą klingą - tak uważa zgod
nie ze swą feudalną moralnością 
Laertes. „Jesliś drogiego ojca kochał 
kiedy, pomścij okrutne morder-

stwo". Jest to zemsta za kochane
go człowieka. Hamlet błyskawicz
nie, „lotnym skrzydłem" byłby „po
biegł za zemstą" gdyby, przypom
nijmy, poszczególne zjawiska nie 
ujawniły się w jego świadomości 
jako typowe. Ojciec był dla nie
go nie tylko ojcem albo „królew
skim Duńczykiem", lecz przede 
wszystkim „człowiekiem". „Widzia
łem raz jeden waszego ojca - mó
wi Horacjo - to był piękny król''. 
„On był czołwiekiem" - poprawia 
Hamlet swego przyjaciela. Wiado
mość o zabójstwie ojca, to dla Ha
mleta wiadomość o zgubie c z l o
wie ka. Hamlet wstrząśnięty jest 
tą wiadomością. Cel osobisty zem
sty przeradza się dla niego w za
danie poprawy społeczeń stwa. 
Wszystkie myśli, wrażenia, uczucia, 
wyniesione ze spotkania z duchem 
ojca, Hamlet zawiera w słowach: 

„Czas wyszedł z stawów, losów 
klątwa zdarza , 

że się rodziłem na jego 
lekarza". 

Szczytowym punktem tragedii 
jest słynny monolog: „Być albo nie 
być". Monolog ten był zawsze 
szczególnie popularny. W połowie 
XVIII wieku ułożono do niego na
wet muzykę i śpiewano jako arię 
z towarzyszeniem gitary. Na po
czątku monologu Hamlet zapytuje 
samego siebie: „Czy dla umysłu 
szlachetniej jest cierpieć ciosy i 
strzały zawistnej fortuny, niż broń 
uchwycić przeciw cierpień morzu?" 
Hamlet nie może się przyglądać w 
milczeniu, bez skargi. Podniesienie 
zaś oręża przeciw morzu cierpień 
nie zda się na nic - oznacza zgu
bę. Hamlet niezwłocznie przechodzi 
do myśli o śmierci („Umrzeć: Spać, 
spać"). Po uważnym zbadaniu tek
stu . zczególnic jaskrawo występuje 
obraz czlowieka, stojącego z obna
żonym mieczem w dłoni naprzeciw 
mnóstwa szalejących, gotowych po
chłonąć go fal. Hamlet dostrzega 
.,Kn:ywdy ciemiężców i dumnych 
szyderstwa, boleść miłości wzgar
dzonej, praw zwlokę, urzędów butę 
i pogardc; z którą ściga niegodny 
cierpliwą zasługę". Zycie wydaj<' 
mu si ę ciężkim brzemieniem. Zda -

je on sobie sprawę z przywar ś wia
ta, nie widzi jednak sposobu na
prawienia zła. Historycznie biorąc, 
nic mogło nawet być inaczej. Ham
let - to jakby syntetyczny portret 
humanistów epoki Szekspira. Nale
żał wszak do nich sam Szekspir. 
Mamy więc prawo twierdzić, iż w 
postać Hamleta Szekspir wcielił 
cząstkę własnej duszy. Jak to ktoś 
zauważył, ze wszystkich postaci, 
występujących w sztukach Szekspi
ra, jedynie Hamlet mógłby napi sać 
te sztuki. 
Humaniści ówcześni dostrzegali 

otaczające ich zło, oburzali się na 
nic, lecz naprawić go nie byli w 
możności, nie znali bowiem i znać 
nie mogli realnych dróg wiodących 
do tego. Podobnie jak i Hamlet 
byli marzycielami. Pamiętajmy, iż 
w tej właśnie epoce powstały so
cjalne utopie malujące idealne spo
łeczeństwo, zbudowane na funda
mencie sprawiedliwości. Ale huma
niści epoki Szekspira nie znajdo
wali i znależć nie mogli mostu mię
dzy utopią a życiem. Ich marzenie 
pozostało samotną wyspą oddzielo
ną od rzeczywistości oceanem nie
dostępnym jeszcze dla żeglugi. Ten 
rozdźwięk między rzeczywistością 
a marzeniem rodził w ich duszach 
głęboki „hamletowski" smutek. 
Uwolniwszy się od średniowieczne
go światopoglądu, według którego 
człowiek był jedynie posłusznym 
narzędziem bóstwa, zrozumieli oni 
wielkość człowieka. „Jakim cudow
nym stworzeniem jest człowiek! -
mówi Hamlet - jakże szlachetny 
jest swym umysłem! Jak nieogra
niczony dzięki swym zdolnościom! 
Jakże wymowny jest cudowny 
swą postacią i swymi ruchami! 
Czynami . wymi równy jest anio
łom, a myślą - Bogu! Piękno świa
ta! Wzór w ·zy. tkiego co żyje!„." 
Idealny t n portret mało ma wspól
nego ze zbrodniczym Klaudiuszem, 
chytrym, lichym Poloniuszem, dra
pieżnym, wstrętnym Ros ncrantzem 
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i Guildensternem, obludnym Ozry
kiem - ponurymi istotami włada
jącymi światem, w którym żyje 
Hamlet. „Człowiek nie cieszy mnie" 
- dodaje Hamlet ostatni rys do 
naszkicowanego przez siebie ideal
nego portretu czlowieka. 
Rozejście się marzenia i rzeczy

wistości rodziło w humanistach tej 
epoki świadomość własnej bezsil
ności i uczucie głębokiego smutku 
- tę „czarną melancholię", która 
była równie typowa dla angielskie
go Renesansu jak i fal staffowski 
śmiech. Świadomość włas nej bez
silności, smutek, myśl o samobój
stwie prześladuje Hamleta nieustan
nie. 

Hamlet ma przed sobą, jak to 
widzieliśmy, dwa cele: jeden osobi
sty - pomsta za śmierć ojca, dru
gi ogólny - naprawa otaczającego 

świata. Cel osobisty osiąga Hamlet 
całkowicie: zabija wszy stkich swych 
wrogów. Cel drugi pozostaje nic o
siągnięty i to gnębi Hamleta, na
daje mu cechy rozdwojenia i mę
czącej refleksji. Hamlet mówi o 
tym, iż dla dzialania posiada „przy
czynę, wolę, silę i środki". A jed
nak zwleka„. 

Zwleka, bowiem poza osobistym 
celem stoi cel drugi - powszech
ne zadanie - do którego rozwią
zania nie widzi drogi. Nawet po 
zabójstwie Klaudiusza Hamlet mó
wi o „gorzkim świecie·' . Zabójstwo 
Klaudiusza samo przez się nic nie 
rozwiązało . W tym społ eczeń stwie 
będą nadal istniały tysi<1ce Klau
diuszów, Poloniuszów, Rosencran
tzów i Guildensternów. Lecz Ham
let nic> umiera jako pesymista. 
Przed śmiercią pro i Horac ja: 
„Nieświadomym rzf'czy . opowi0dz 
wszystko". 

Nawet w chwili zgonu pełen jt st 
wiary w przyszłość. 

A więc Hamlet mówi o swej 
„woli i sile". Lecz w innym miej
scu mówi o swej słabości. W jed
nym miejscu przeciwstawia siebie 
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Herkulesowi w innym znowu 
porównuje siebie z Herkulesem. 
Urąga sobie za bezczynność, a w 
monologu „Być albo nie być" mó
wi o „przyrodzonym kwiecie sta
nowczości", czyli sam wskazuje na 
to, iż z natury swej jest człowie
kiem stanowczym. Jest marzycie
lem, a jednocześnie odznacza się 
ostrą spostrzegawczością (na przy-

1 kład: domyślił się od razu, iż Ro
sencrantz i Guildenstern nasłani są 
nań przez króla i że król nie bez 
powodu wysyla go do Anglii). Więc 
o cóż chodzi? „Słabość woli czy po
czucie obowiązku - oto myś l prze
wodnia tego tytanicznego utworu 
Szekspira" - tak sformułował po
gląd Goethego Bieliński w swym 
artykule: „Hamlet'', dramat Szeks
pira. Mochałow w roli Hamleta". 
Bieliński wnikliwie zauważył, że 
„słabość ta nie jest wcale myślą 
przewodnią, a jedynie przejawem 
innej idei". 

Na czym więc polega ta „inna" 
idea ?Inaczej mówiąc, co jes t przy
czyną bezczynności Hamleta? Przy
czyny tej szukać należy w epoce, 
która zrodziła postać Hamleta -
historycznie biorąc: w nieuchron
nym a tak dla owego czasu typo
wym rozejściu się humanistycznego 
marzenia ze zlą , ponurą rze czywi
stością. 

Tragedia Hamleta 1 to tragedia 
humanizmu w epoce Szekspira . 
Hamlet nie mógl rozwiązać zagad
nienia. .Jego wielkość polega na 
tym, iż je postawił. W ciągu wie
ków genialna tragedia Szekspira 
budziła myśl, nawoływała du wcie
lenia w życic promiennych ideałów 
humanistycznych. 
średniowiecze mało się int re o

walo wewnętrznym wiatem czlo
wic·ka, różnorodności<1 jc·go żywych, 
a niekiedy sprzecznych uczuć . Epo
ka Henesansu uczynila człowieka 
ośrodkiPm zainteresowania . Podob
nie jak żeglarze tej epoki odkry
wali nowe oceany i nowe ziemie, 
pi sarze odkrywali nowe głębiny w 
wewnętrznym świecie człowieka . 
Głębią swej du-zy, żywością swych 
przeżyć postać Hamleta pociągała 
aktorów i widzów w ciągu stuleci. 

Obok Hamleta powstają jak ży
wi: zbrodniczy Klaudiusz, dręczony 
w tajemnicy przez skruchę; zako
chana w nim „nieszczęsna królo
wa", jak ją nazywa Hamlet; mło
dziutka Ofelia, która mimo woli 
staje się narzędziem w rękach wro
gów kochanego przez nią człowie
ka; pewny siebie, zarozumiały, chy
try a ograniczony Poloniusz i jego 
syn Laertes, wychowany według 

kanonów rycerskiego honoru, a za
razem obiecujący stać się na sta
rość drugim Poloniuszem (lubi już 
wzorem ojca wygłaszać długie, pou
czające kazania); cała galeria ży
wych portretów, stworzonych przez 

· wielkiego poetę realistę. 

1\11, Morozow „Szekspir" 

tłum. Władysław L. Ewert 

„Problem istnienia klimatów bezprawia oraz działalności de
zorganizatorów dobrej roboty i tych, którzy czerpią z tego korzyś
ci, powodują straty ekonomic:mc, a przede wszystkim zabagnienia 
w stosunkach międzyludzkich - nie przestał jednak być aktual
ny, choć ilościowo zmniejszył się znacznie. Nawet bowiem nie
liczne występowania takich zjawisk wymagają bezwzględnego 
ścigania, mobilizowania przeciw nim opinii publicznej, demasko
wania metod funkcjonowania ( ... ) Dopiero w atmosferze społecz
nego potępienia dla klik i ludzi z nim związanych mogą wyga
s nąć warunki do ich odradzania siG w poszczególnych społecz
nościach zaklactowych" 

Bronisław Gołębiowski wstęp rlo: 
Krystyna Daszkiewicz „Klimaty bezprawia". 

17 



KRONIKA 

JUGOSŁOWIANIE U NAS 

Na przestrzeni 24 lat istnienia za
wodowego teatru w Zielonej Górze 
znalazło się w jego repertuarze 
wiele różnych pozycji prezentują
cych dawny i współczesny dorobek 
dramatopisarski różnych krajów. 
Weszło też już w pewien zwyczaj, 
że z okazji kolejnych premier wspo
mina się na łamach „Zeszytów Tea
tralnych" o poprzednio granych u
tworach wiążących się ze sobą czy 
to oso!>ą autora ,czy epoką, czy też 
językiem oryginału. Można tutaj 
zresztą czvnić roznc zestawienia 
których w'szakże głównym moty: 
wem jest skromna próba stałego 
zapoznawania PT Widzów z dotych
czasowym dorobkiem teatru i, nie
co nieskromna, chęć ocalania go od 
zapomnienia... Mieliśmy zresztą o
kazję spotykać się niejednokrotnie 
z wyrazami aprobaty dla tego ro
dzaju rubryki w naszych „Zeszy
tach" .. \ więc, kontynuujmy. 

Dzisia j przypada nam przypom
nieć, że „Przedstawie nie Hamleta 
wc wsi Głucha Dolna" nic jes t 
pierwsz<i pr mierą jugoslowial'l skie
go autom w naszym teatrze. Po
przedzily ja dwie inn . I t ak 17.1. 
1960 r. \Vystawiono „O ;; trożnie z 
malże l1 s tw ' m " Du,;za na Ho l{sa nd i ~ i a 
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w przekładzie Z. Stoberskiego. Re
żyserem był dyr . .Jerzy Zcgalski, a 
oprawę scenograficzną zaprojekto
wał Ryszard Kuzyszyn. Dano 55 
przedstawiel'l. Niestety, nie ucho
wały się żadne obszerniej sze omó
wienia recenzenckie tej komedii, 
przypominamy więc tylko obsadq: 
Ha lina Winiarska. Barbara Wro
nowska , .Rajmund · Jakubowicz, Ro
man Kruczkowsk i. Postacie utworu 
nosiły miona własne aktorów. 

Po upływie 10 lat, za dyrekcji 
.Jerzego Hoffmanna, przedstawiono 
następną pozycję jugosłowiai1sb1, 
również współczes ną. 15 lipca 1970 
r. odbyła się polska pra premiera 
sztuki w 2 aktach Rados ława Pa
velkicia pt.: „Play boy" (Plamy na 
slol'lcu) w przekładzie Haliny Kali
ty. W „Zeszycie Teatralnym" nr 113 
zamieszczono rozmowę red. II. An
kiewicza z dyr. Hoffmannem, g dzie 
czytamy m. in.: „.Jest to dramat 
obyczajowy o młodzieży, a ściśle o 
pewnego rodzaju młodzieży, tej za
gubionej, b łądzące j w poszukiwaniu 
celu i sensu życia, popadającej przy 
tym w konflikty ze s tarszym poko
leniem. (- ) Zaangażowaliśmy do
datkowo dwunastoosobową grupę 
„nastola tków". (- ) Sztuka jest doz .. 
walona od lat 16". Reżyserię powie
rzono Miodragowi Gajiciowi, go.ś 
ciowi z mias ta Sabac. Scenografię 
zaproj ektował również .Jugosłowia
nin, Vladislav Lalicki. Obsada by
ła na s tępująca: Stiv - R. .Jaśnie 
wicz, Matka - L. Nowicka , Gaga 
- T. Leśniak, Doktor - C. P rzy
by ł, Lilka - D. Zybalanka, Alek -
K . Miranow icz, Garbus - · \V. K wa
sicborski, Buba - B. Strzeszewska, 
Micia --- .J. Glapa, Duszko - C. 
Kotd us ornz czł onkowie " m a torski c•
go Teatru P oez ji „Im pre" je" poci 
kier. L. Nowick iej, która zarazem 
by ł a asystentem reżys ru. 

V.Tc wrześ n iu 1970, pod1;z::i s ,o-

dów \V inobra n ia , autor sztuki zło 
ży! krótką wizy tę w t eatrze. W roz
mo\vic z zc~polem R. Pavelk i ć oce
ni! zielcngór skie przedsta wien ie za 
jed no z naj lepszych z 15 wystawia
nych dotychczas w różnych kra
ja c!J. Wa rto może dodać d la ś cisłoś
ci, że „P lay -- boy" na naszej sce
nic s tał s i ę p rzed m io t.em w ielu bu
rzliwych na wet dysku ~ ji i sprzccz
n 'eh opini. 

ZDZISLA W GIŻE.JEWSKI 

ll> wrześ nia gosc1nnc występy 
teatru w .Jeleniej Górze z okazji 
VI .Jeleniogórskich Spotkań Tea
tralnych. Przedstawiono sztukę Je
rzego S. Sito „Cluistophera Marlo
w e'a Edward II" w reż. R. Zurom
s k iego. 

W przygotowaniu 

Scena d rama tyczna 
Al. Fredro - .,Dwie blizny" w 

re ż. B. Kierca . 

I 
Scena lalkowa 

2 września inau"uracja nowe- Juliusz Wolski „Tajemnicza szu-
go sezonu teatralnego. fl ada" w reż. M. Roszkowskiego. 
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Historia (fragmenty) 

Simone de Beauvoir: 

Siłą rzeczy (fragmenty) 

Slobedan Selenić: 

Pamiętnik Piotra Kaleki (fragment) 

M. Morozow: 

Hamlet 

Zdzisław Giżejewski: 

Kronika 
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12 
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Z-CA DYREKTORA 
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V 

IVO .BRESAN 

PRZEDSTAWIENIE HAMLETA 
WE WSI GŁUCHA DOLNA 

PRZEKŁAD: STANISŁAW KASZYŃSKI 

Występują mieszkańcy wsi Głucha Dolna 

Mata Bukarica zwany Bukara w roli króla Klaudiusza Jerzy Glapa 
Mile Puljiz z:wany Puljo w roli Poloniusza Cyryl Przybył 
Andzia w roli Ofelii Krystyna Drozdowska 
Mara Mis zwana Majkaća w roli Gertrudy Krystyna Horodyńska 
Macak w roli Leartesa Dymitr Hołówko 
J oca Śkocić zwany Skoko \V roli Hamleta Andrzej Brzeski 
Andre Śkunca reżyser przedstawienia Zdzisław Grudzień 
Śimurina w roli Horacego Czesław Kordus 
Chłopka I Danuta Ambroż 
Chłopka II Ludwina Nowicka 
Chłop I Cezary Kazimierski 
Chłop II Józef Michalcewicz 
Chłop III Ireneusz Wykurz 
Chłop IV Jacek Piątkowski 
Chłopi, Chłopki 

Reżyseria i scenografia - ANDRZEJ .WITKOWSKI 

Muzyka - PIOTR MOSS 

Choreografia - MIECZYSŁAW Ł, BANASZYŃSKI 

Konsultacja etnograficzna - BRANKO CIRLIC 

Asystent reżysera - JACEK PIĄTKOWSKI 
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