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Adaptn\:j ztuk Shak speare'a mają długą hi-
. hmę, ktÓrL'j pi r\ Z • dap taOO\ riło do to 'O\ ·ywa
ni puś izny po ty poprzez zmiany t k::.tu do · ·t -

tyki i św atopogl .du dan j epoki.( ... ) Wstępny kro' ... 
w oma wian m I 1erunku, choć zatrzymujący : ię je
• zez w połowie drogi, stano\\ iły adapta je d gru
J:Y „luomk", czy „b. gcdil". 1 • j\\·azmeJ:>ZC poz.y )
stano ią u „Koriolan" Brechta (1952-1953) i „K1ol 
Jan · Diln nma lta ( 1968). ~ 1 hu wyp dl·ac rd1.
t rpr t J l IZ)t UJC i:;ię w r mac. uh ró, Sh -
k sp ai c'a i ,. obu \\) padkad1 otyczy ona bai ziej 
·am) eh aktó\ historii, mż t) eh własme utworó, ·. 

Inacz j ma ię rzecz w grupie sz uk l - m 
s iezej <ldty. Poprzez ud' olane się do Shalwspea-

·omp on11tacji; 
Z\\all go \: k -
wczL·snych lat 

Z tc:matol giczn go punktu widz,.;nia analiza sztu
• i r ana „Przc.clstuwi 11ie „Hamktn" w wsi Głu
cha Dolna" łączy si z inną g upą zagadniei't. hz '\:L 

:;tanowi w i toch ni ·zmodyfikowane przcnic::;ieni·~ 

akcji „Haml ta" do w pokzcsności, zamaskow n· J 

~edynie prz z I ment w leskowej tra \'estacji. 
Akcja tragedii młodego Skokića jest dokładnie takcl 
rnma, co w wypadku ksi~cia Dan.ii, tyle tylko, że 

H'alia dworu królew::;kiego zai:;tąpiły realia spółdziel
ni produkcyjnej i warunki życia politycznego· w Re:
publice Chorwackiej gdzid w latach sześćdziesią

tych. Zakończenie je::;t jednak bardziej pesymistyc~
ne niż u Shakespeare'a u którego winni wpląlują 
5ię w końcu we wła ne sid a. U Bresana po samo-· 
bój st wie zasz zutej ofiary cu Z) eh malwer::; cji i p:J 
odwołaniu zeznań przez kompromitują<.: gu i:;wiadl l 

- uportunist~, klika l>awi się dalej, 1.mu~.wjąc bo
~1. tera do ucieczki . .Na sw ·j drodw nie ma nowy 
H rolet 1 awct przyjaci la w obi Horac go, gd .i. 
od owi dni tej postaci, Simurma, zacho\ · 1 wpru-

wdzi z Sh kc pcar 'a rolę komentatora, ule . tal . i : 
komentator m nadzwvczaj dobrz ułożonym, cz · t z 
ustawionym: wodol jem i przyklaskiwaczem. rauczy 
ciel Skunc , j1::dyny człowiek zdolny o ądzić 7. o 
1 zrozumiec bohatera, to postać całkiem zrezygno
wana i zinmaua przez długie doświadczenia. Z·J 
. t\ 1erdzcnhm1 „nigdzie nic ma człowieka", ora~ 

z chocholim tancem skorumpo" anych i za::;traszo
i.ych .pó iekó\ • dobiega do końca prowincjonaln,; 
„1 · ml t · B1 ana. 

Swój rozrachun k z klikami wiejskuni i ze w::;zy
l:>!kim, co się za nimi kryje, zlec) dowal i:;ię jedna:.: 
autor chorwacki pncprowadzić zarówno na gruncie 
sat;ry, jak i ti gedil i uciekł się w tym celu do 
' c1·.i jeszcz zy\ otu j konwcucji - do shakc::.pca
row kiej Lw·leski po1ityczncj . Już sam Iakt przeni.•
icnia a cj1 ze dw ru \\' Ebynorzc do :-;po.dzieli I 

lu j Dolnej . t\ ·urza tu pw1kt wy ji:;cia, a \\ ,) -
<lob~ pe ni burle kq po azani tragedii wspo!-

m k 

cal j sztuki Bresana, 
i.na j. prowadzi<.:, zJodnic zn!::>zt.1 z tytułem, u 

l' d ta\\ uwcbo ee 1wnlu Lcatru w kahze. Zo::.tał 011 
wykol'Zy::>tany bardzo owocnie i w wielu kierunkach. 
Rzecz polega na pełnej identyfikacji bohateró ·,• 
i ~kcji .sztuki „:;zufladkowcj" - ze sztuką glówrą 
l.J Br sa a wykona\ 1ca ioli Hamleta - Shokic -
u i • a zbieznoi:; · \\ ł uej ::;ytuacji z sytuacją 110-
ł atc:ra, do:,trzega w dylemacie Shak(;:,pearc'o\o,,·::;kim 
wła~ny dyfomat, a potem w czasie próby kładzie 

11óz ua ga1 dlc osłaniającego defraudanta~· Laert -
• -.i\ acaka, cLcąc UZ) kać pul>liczne p1zyznanie ::.i~ 

do spalenia dokwncntów finansowych.(„.) 

Jeśli ze.lamy sobie :;prawę, co właściwie dzieje si~ 
z „Hamletem" Shake::;peare'a w spółdzielczej in::;c ,_ 
nizacji, to zobaczymy nie tylko groteskowy przykłaci 
cczywistych błędów, ale również karykaturę niekt6-
1 ych praktyk współczesnego teatru. Cóz bowiem ii -
nego uprawiają ·właściwie spółdzielcy w czasie pró:1, 
Jak nie p1sarul na scenie dzieła o pełnej aktuad-
7aCJi ' pólcz :m j, któr go autorem staJe siE; ko!L -.
t~ v. '! Ingorancja pozwala przy tym inscenizatoro i 

z Głuchej Dolnej na pcłrn1 beztrosk~ wobec prz , _ 
h\ c.rzanego materiału Shakcspeare'owsk.icgo, a dol -
trynl!r. t\\ o (u Bresana narzucone z gó y) daje im 
pcwnoi.ć siub e i o zucw niezachwia.t ej :.Juszno ci. 



U Brcsan.:i wszystl·o to odbywa . ię ,. in pir J 
t'<wiących \V autorytatywnie i jawnie obowh1. ują Pj 

polityce, all można by sobie zap wnc \\' ·obiaZJc 
"1 alogiczną sytuację, w której kol kt} \\ t órcz · 
~pt agniony efektu i zasugerowany przez którąs z dol· 
tr:" n uznanych w danej chwili za bezwzględnie obo
'" i.1zujące przez przewodnie ugrupowania i środo

wiska, stworzy „Hamleta" równic gorliwie spełnfa · 
jąccgo '' ytyczne nieoficjalne, jak to uczyniono ,\· 
Głuchej Dolnej z wytycznymi oficjalnymi - i z 
dokładnie równ rm skutkim. W obu wypadkach cho · 
dzić będzie o , daptację, gdzie, gdzi konformis tyc:.m.i 
p1.. \ nosć siebie prowadzi do wpychania w konstruk
cję dzieła elementów, których przyjąć ono ni e moż. , 

a przeto do jego zniszczenia. Jak się bowiem wy-

daj , uk lub porazk 1 tłumacz 

na kolejny język danej epol"i (czy na\\ ~t dziesi ·· 
ciolccia) polega między inn •mi, prz. dop szc·z.:ilno 
::ici , a n v.:et konieczności uci l· nia się do \ • z lki h 
śrcdkó '• jakich do tarcza ewolucja myśli t atr 1-
nej, na uświadomieniu sobie ' ła ·n j roli tran at 
ra ze wszystkimi kons kwencjami, któi c z l j roli 
wynikają . To samo dotyczy w jeszcze więl szym 
stopniu adaptacji sięgających w głąb t kstu i 'tu 
,.,,·ła.;nie przede wszystkim mogloby się ok zal: uży
teczne uznanie r ktu dokonującej ię nn n , 7..) c 
oczach temat' zacJi sztuk Shak •::.pear'a. 

Grzegorz Sinl·o 

„Dialog" 1975 nr I 
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Przy\vołanie w tytule sztuki Bresana arcydramatu szcl;:

spirowsk:ego lokuje ]ą \\ długiej i bogatej tradycji ulw"· 
rów, powstałych w nawiązaniu do wzorów fabularnych 
tzy osobowych w1elkieg0 pisarza angielskiego. Zaintereso
wanych tą pasjonującą problematyką moina odesłać clJ 
znakomitego i;tudium G. Sinki pt. „Sztuki Szekspira w roll 
ti·matÓ\\ ", opublikowanego w „Dwlogu" (1975 r. nr 1), wnik
liwie, z wyśnucn1tą erudycją rozpatrującego rozmaite od
mcsien:a. Na margincsi pozost:-wimy też inn12 zagadni .· 
n;e, n·e będziemy mianowici · dociekać. czym kierują .1P, 

autorzy, jakie powodują nimi motywacje do wpisywan• i 
wlasn) eh przemyśle ri i ooświadczcń w wąLki czy postad 
cudzyrh tekstów. Swiatowa literatura aż roi się od pa
rafraz, trawestacji i stylizacji, aluzji i cytatów. Czl'go !J,· 
się jednak nic powiedziało o tego rodzaju praktyce dr;i 
matopisarskiej i literackiej, trzeba li; twórczość ocemać 

z punktu widz llla jej samoi tnej wartości. uswiadamiaj·1.: 
sobie jedynie oddziaływanie różnorakie' j inspiracji. 

W „Przedstawieniu „Hamleta"... na pozór tylko nast~ 

pujc obn1.<cnie tonacji w stosunku do szckspirowskiegr. 
wzorca. Porównajmy choćby postacie, ich jqzyk, realia. 
w które są zanurzeni, całą sferą świadomości kulturowt\i. 
Izolacja społeczności wiejskiej od świala nie jest zupełna. 
Przeciwnie, rewolucyjne przeobrażnia są faklem ewideri 1 -
nym, nowy porządek ekonomiczny i polityczny oznacr. 1 

\\ sposób wyraźny jej egzystencję i kształtuje ją w dit.:& 
1dacji współczesnych - nic ma co do tego najmniej
szych wątpli\vo.śc1. Lecz wszystko, co prz;> chodzi z zew
nątrz i wchodzi w obieg codziennego życia, zostaje spła

szczone i Z\vulgaryzowane, staje się karykaturą . Odnosi si•.: 
to np. do opaczn:e odbieranych i fałszywie, najczęśc;cj 

i,;o dokU-yner. ku cz.~· cynicznie utrwalonych norm społcci-

1~ych. Dot)T7.Y to cah-j wiedzy o dalekim wprawdzie, lec7 
silnie. ciążącym na zyc:u wi jsklm systemie. Sam zresztą 

pomy. I, \\")szły od lizusa i !>pryciarza. ażeb; zagr ac sz !' -
spU"owską ~ztukę, okazuje się dla tych ludzi, wyłączając 
nauczyciela, 1·z:> mś oczywistym, w granicach ich możli-

Tak też jest w prz..' padku juJosłowiańskiego .,Hamleta" \\ości 1 kompetencji. W tej warstwie utwór Bresana jel.l 
Jego · utor, Ivo Brcsan (ur. 1936), syn Dalmacji, z wyk- przenikl:wie ostrą krytyką pewnego wyboru kulturoweg.1, 
sitałccnia slawista i Iilozof, na codzień profesor gllnn:::- za klóry nb. nie należałoby obarczać winą tylko spółdziei.-
ZJum w Szybeniku, jako pisnrz ma w swoim dorobku kilka ców z Głuchej Dolnej. Stanowczy protest nauczyciel po. 
dramatów i scenariuszy filmowych. Spośród nich - naj- woduje rezygnację z wystawienia dzieła or;> gin al n ego n:i 
wybitniejsze i gluśne już dzieło - ,Przedstawienie „Ham · rzecz ludowej śpi w gry na ten sam temat. Jak się wy-
lcta" we wsi Glucha D lna", mające długi szereg reali- d::ije, i tu koncepcja teatru, skrojona na miarę potenc_i1 
Z< cji ccnicznych, z cz~go pięc w Polscc (Zielona Gl1r , odtwórczych kokkty\\ u :.połdzielcz.ego i zgodna z jego wy-
\Vrocł, w, Warsza\~a. Lodź, Gdań k1, t obrai niJmi o dział ności kultur;.lno-uświatowej, z jC[•' 

~~~~~~~~2~~=~~=H~~"~~~t5"~~~s~~~~~~c~z~c~i~,~j~-=~n~~~1~1t~·~l~n~o~k~· ·~· --~~=~~~~~wak~~~p~~1 
nazwa go au or - „r o w ro z.aju ryp : u · ozo. ale I'l•zostajc problemem ot ,·artym, dla wymowy ogólnej szt·.· 
dwle czqści, nap sanc w idcnt; cz.nej podycc tragigrotes;d ki mu.le i drngorzędn m, jakb; mim d1odL·m zauważon; m 
- to zt..ika „Szatan na 'ydzrnlL' f.lozof1cZI1:, rn", będąu.i l\:usz<. uwagq kupia coś znacznie ważniejszego. Bresan za-
traw tac ją '· ątk..i aus > cz1w."o uruz „Wizja ,J„zu:;a Cłu · · puszcza znacznie głębiej swą sondę rozpoznawczą. Szcw-
stusa w koszarach .kdnostki Wojskow j 2507". Zn m tylko ._ólnie bowiem jest uwrażliwiony na sytuacje społeczne, 
ez<:ść drugą, toteż ni potrafię oznaczyć sensu i wymowy na ich arytmię i napięcia, przeradzające się w konflikty 
całości, jej powiązań strukluralnych 1 akcentów ideowych, • 1 wszelkimi ich następstwami. Dziqki objęciu prz<'z „elit<: 
tzy postawy wypruwadzonej z oglądu świata i uwikłanego spółdzielców szek pirowskicll rol, rozszyfrowuje ją i de. 
w jego kontekst człowieka, ale bez wic:ksZl'go ryzyka błi;- maskuj~ na planie ich realnego życia, redukując swoich 
du można prz ·cież zakładać, iż pisarz odwołując> się do bohaterów do w:mia.rów tyle żałosn; eh co groźnych i nic
takich po:.taci jak Hamlet i Faust, prawem choćby pre- bezpiecznych dla ładu społecznego. Zastosowanie chw> t..i 
tekstu próbuje określić jakieś odniesienia do czasu te- teatru w teatrze, n'c tylko w funkcj i szekspirowskiej „pu
rażniejszego. ł&pki na myszy" obnaża mechanizmy funkcjonowania kliki, 

Natomiast następuj , ce credo Brcs:ma odchyla to, co jL· .l 
znamienne dla jego pis rstwa, podsuwa nawet klucz intc.r
pretacyjny: „W tryptyku pragnąłem zrealizować zasad·~. 

którą v.-yznaję od młodości i która tkwi we. mnie jako 
l!lój ideał estetyczny: jest to połączenie wzniosłego i ba
nalnego". Wzniosłość zatem i banalnosć pojmuje jak,J 
kategorię tożsamą, jako integrację przeciwstawnych war
tości, które przenikając s1ę wzajemnie rodzą jedność dia
lektyczną. Takie rozumienie i ocena rzeczy~·istości wy
klucza wszelkie konfrontacje obu składników, albo pokusq 
ich wyodrębnienia . Dzieje się to już na poziomic miejsc..i 
i środowiska tej sztuki. Bo oto w schemat królewskiego 
dramatu została wprov.·adzona rcalnotić chłopska, pis:i ·1. 

przeprowadza tę operację konsekwentnie i rygory:..tyczn1c, 
zastępując elementy życia dwo1·skii:go realiami wiejskiej 
półdzielni produkcyjnej, modelowanymi rubasznic i bur

l12skowo wedle reguł trawestacji. Dupowiedzmy tylko, d 
_,ą to realia jakiejś wsi dalmatyńskiej, którą na podsta
wie m. in. dialektu oryginału umiejscowimy \V stronal'l1 
rodzinnych autora, niedaleko Szybeniku na tz\\'. ZagórzJ. 
Chociaż, nawias m mówiąc, topugrafia akcji i jej dokładny 
czas są w gruncie rzeczy sprawą marginalną. 

wysuwając z jej postępowania to, co moglibyśmy nazwać 
prawdą życia. Wer) fikuje ją uniwersalna norma ludzk1.~J 

moralności, i w tym pov. iela formułę szekspirowską, po
twierdza jak jest ona Żl wa, wiecznie żywa. Z jedną po
prawką: Bn:san jest wszakże pesymistą . Jakby sugerow { 
smętną bądź co bądź refleksję o niczmszczalności klanu, 
o jego zręczności i sile, co daje mu rękojmię nic zakłó

conej przez nikogo egzystencji. Rozpaczliwe stwierdzeni-:? 
wiejskiego Hamleta, że nie ma wśród tej społecznośc;. 

Yv jego otoczeniu jednego człowieka, milknie we wrzawie 
opętańczej zabawy, śpiewów i kola, i nic nie wskazuje 

l"'a to, że próba nauczyciela, aby zapalono światło w za
padłych ciemnoiściach, goetha1iskie „Her Licht ', dotrze d1 
Ś\\ iadomości gromady tchórzliwych i zniewolonych opor
tunistów. 

Ni~mnicj sztuka nic ko1iczy się akcentem r Zl g11acji. 
wydob>ć z niej można i trzeba wartośc krzepiącą. Jcs1. 
nią konieczność przeciwstawiania się wszelkim nieprawi
dłowościom, unaocznia sens i pożytek wytrwałego oporu 
i sprzeciwu, bez czego trudno by było zam_·ślić sobie ja
kikolwiek sprawiedliwy purządek świata. Sądzę, że Bresan 
- morahsta żarliwie Wypowiada to przeświadczenie. 

Stanisław u::yń 
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lj W epoce w!elkich i decydującyrh przcobraże1i spolec.z-

~ t•ych, które s· udziale1 ró"ni ;i; nas„ i.: 1 narodu, a któ.e 

~ przyniosła oku pacja, walka narodowo-WJ'ZWolcńcza. bud11-

I wa i odbudowa, przeobrażeń, które ·wywołały zasadniczą. 

I 
zmi:mę w systemie społecznym, zajmowaail' ·ię 'da ycznymi 

dziełami Iitera&ury światowej - n·e ujmując im byna.i-

mniej znaczenia i wielkości - u nać irieba za objaw 

bezsilności teatru, unikającego zaang.Ażowani..i w roz; ó j 

społeczny, za swoiste zamykanie się ne włas 1ym wąski•n 

~wiatku i wyobcowanie z naszej rzcczywislosci, za czy t 

kontemplacj<c. Teatr nic jest i być nie moi e wieżą z knśd 

słoniowej, krytą w obłokach, ani śwh4tynią. rzystej sztu

ki, do k tórej dostęp mają jedynie kapłani, lecz miejscem 

żywej ludowej świadomości, sumieniem narodu, trybun.i, 

z której w sposób "łaściwy rozwaiać się będz ie najzyn•ot 

nicjszc problemy socjalne i polityczne.„ 

h•o Bresan 

Z .,Przcd ,ta\\ ·enia .Hamlct 11." j~ 
w • w <l Głu<ha Dolna" ~ 
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