




IVO BRESAN 

urodził się w jugosłowiańskiej miejscowości 

Vodice, koło Szybenika. 27 maja 1936 roku. Po 
ukończeniu gimnazjum studiował slawistykę 

na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Za
grzebiu. 
Pisaniem zajmuje się, od dawna. Jeszcze w 
szkole średniej powstało kilka nowel, a studia 
pogłęgiły te zainteresowania, poszerzając je 
o dramat. Początkowo próbował sił jako aktor
-amator a wkrótce zaczął pisać dla sceny. 
Jego dorobek literacki, to następujące sztuki: 
„Proteus anguineus - rybka ludzka", „Uro
ci:ysta kolacja w zakładzie pogrzebowym" 
„Cztery podziemne rzeki", „PrzedstawiP.nie 
«Hamleta• we wsi Głucha Dolna", „Szatan na 
wydziale filozoficznym", „Wizja Jezusa Chry
stusa w koszarach J.W. 2507" i „Smierć prze
wodniczącego komitetu blokowego". 
Jest także Breśan autorem kilku scenariuszy 
filmowych ro.in. do: „Przedstawienia «Hamle
ta• ... " i „Zbawiciela„ (jugosłowiański kandydat 
do Oscara). 
Sztuka „Pr;zedstawienie «Hamleta» we wsi 
Głucha Dolna" stanowi I część tryptyku, na 
który składają się tragigroteski „Szatan na wy
dziale filozoficznym" i „Wizja Jezusa Chrystu
sa w koszarach J. W. 2507". 



STANISŁAW KASZYŃSKI 

JUGOSŁOWIAŃSKI HAMLET 

Przywołanie w tytule sztuki Bresana arcydr3-
matu szekspirowskiego lokuje ją w długiej 
i bogatej tradycji utworów, powstałych w na
wiązaniu do wzorów fabularnych czy osobo
wych wielkiego pisarza angielskiego. Zaintere
sowanych tą pasjonującą problematyką mozna 
vdesłać do znakomitego studium G. Sinki pt. 
Sztuki Szekspira w roli tematów, opublikowa
nego w „Dialogu" (1975 nr 1 ), wnikliwie z wy
śmienitą erudycją rozpatrującego rozmaite od
niesienia. Na marginesie pozostawillly inne też 
zagadnienia, nie będziemy mianowicie docie
kać, czym kierują się autorzy, jakie nimi po
wodują motywacje do wpisywania własnych' 

przemyśleń i doświadczeń w wątki czy postaci 
cudzych tekstów. Swiatowa literatura aż rm 
się od parafraz, trawestacji i styhzacJi, aluzji 
i cytatów. Czego by się jednak nie powiedziało 
o tego rodzaju praktyce dramatopisarskiej 
i literackiej, trzeba tę twórczość ocenić z punk
tu widzenia Jej samoistnej wartości, uświada

miając sobie Jedynie oddziaływanie różnorakiej 
inspiracji. 
Tak też jest w przypadku jugosłowiańskiego 

„Hamleta". J ego autor, Ivo Breśan jako pisarz 
ma w swoim dorobku kilka dramatów i scena
riuszy filmowych. Spośród nich - na1wybit
niejsze i głośne już dzieło - „Przedstawienie 
cHamleta» we wsi Głucha Dolna", maJące dłu
gi szereg realizacji scenicmych. także rodzimą 
wersją filmową. Breśanowski „Hamlet" jest 
pierwszą częścią, jak nazywał go autor -
. ,czegoś w rodzaju tryptyku". Pozostałe dwi 
czę ' ci, nnp1sane w identycznej poetyce trag1-
grot ski - to sztuka ,,Szatan na wydziale filo
zoficznym '', będący trawestacJą wątku fau-
tycm go oraz „Wizja Jezusa Chrystusa w ko

s7.arach Jednostki Wojskowej 2507" - szkicu
Je tutaJ zderzenie wizji Chrystusa, Jaka na
wiedza zołnierza stojącego na warcie, z realno
~cią życia koszarowego. Znam tylko część dru
gą, toteż nie J?Otrafię oznac1.yć sensu i wymowy 
całości, Jej powiązań strukturalnych i akcen
tów ideowych, czy postawy wyprowadzonej 
z og lądu świata i uwikłanego w jego kontekst 
człowieka, ale bez większego ryzyka błędu 

można przecież zakładać, iż pisarz odwołujący 
się do takich postaci Jak Hamlet i Faust, pra
wem choćby pretekstu próbuJe określić jakieś 

odniesienia do czasu teraźniejszego. 
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Natomiast następujące credo Bresana odchyla 
to, co jest znamienne dla jego pisarstwa, podsu
wa · nawet klucz interpretacyjny: „ W tryptyku 
pragnąłem zrealizować zasadę, którą wyznaję od 
młodości i która tkwi we 11mie jako mój ideaJ 
estetyczny: jest to połączenie wzniosłego i ba
nalnego". Wzniosłość zatem i banalność pojmu
je jako kategorię tożsamą, jako integracj~ 
przeciwstawnych wartości, które przenikając 

się wzajemnie rodzą jedność dialektyczną. Ta
kie rozumienie i ocena rzeczywistości wyklu
cza wszelkie konfrontacje obu składników, albo 
pokusę ich wyodrębnienia. Dzieje się to już na 
poziomie miejsca i środowiska tej sztuki. W 
schemat królewskiego dramatu została wpro
wadzona realność chłopska, pisarz przeprowa
dza tę operację konsekwentnie' i rygorystycz
nie, zastępując elementy życia dworskiego rea
liami wiejskiej spółdzielni produkcyjnej, mo
delowanymi rubasznie i burleskowo wedle re
guł trawestacji. Dopowiedzmy tylko, iż są to 
realia jakiejś wsi dalmatyńskiej, którą na pod
stawie m. in. dialektu oryginału umiejscowimy 
w stronach rodzinnych autora, niedaleko 5zy
beniku na tzw. Zagórzu. Chociaż, nawiasem 
mówiąc, topografia akcji i jej dokładny czas 
są w· gruncie rzeczy sprawą marginalną. A jest 
to zdarzenie chyba szokujące. Na pozór tylko 
następuje obniżenie tonacji w stosunku do 
szekspirowskiego wzorca. Porównajmy choćby 
postacie, ich język, realia, w które są zanurze
ni, całą sferę świadomości kulturowej. Izola
cja społeczności wiejskiej od świata nie jest 
zupełna. Przeciwnie, rewolucyjne przeobraże

nia są faktem ewidentnym, nowy porządek 

ekonomiczny i polityczny oznacza w sposób 
wyraźny jej egzystencję i kształtuje ją według 
relacji współczesnych - nie ma co do tego naj
mniejszych wątpliwości. Lecz wszystko, co 
przychodzi z zewnątrz i wchodzi w obieg co
dziennego życia, zostaje spłaszczone i zwulga
ryzowane, staje się karykaturą. Odnosi się to 
np. do opacznie odbieranych i fałszywie, naj
częściej po doktrynersku czy cynicznie utrwa
lanych norm społecznych. Dotyczy to całej 

wiedzy o dalekim wprawdzie, lecz silnie ciążą
cym na życiu wiejskim systemie. Sam zresztą 
pomysł, wyszły od lizusa i spryciarza, ażeby 
zagrać szekspirowską srtukę, okazuje się dla 
tych ludzi, wyłączając nauczyciela, czymś 

oczywistym, w granicach ich możliwości i kom
petencji. W tej warstwie utwór Bresana jest 
przenikliwie ostrą krytyką pewnego wyboru 
kulturowego, za który nb. nie należałoby obar
czać winą tylko spółdzielców z Głuchej Dolnej . 

Stanowczy protest nauczyciela powoduje re
zygnację z wystawienia dzieła oryginalnego na 
rzecz ludowej śpiewogry na ten sam temat. 
Jak się wydaje, i ta koncepcja teatru, skrojo
na na miarę potencji odtwórczych kolektywu 
spółdzielczego i ;zgodna z jego wyobrażeniami 
o działalności kulturalno-oświatowej, z jego 
mentalnością - pozostaje chyba poza akcepta
cją pisarza. Pozostaje problem otwartym, dla 
wymowy ogólnej sztuki może i drugorzędnym, 
jakby mimochodem zauważonym. Naszą 1..wa
gę skupia coś znacznie ważniejszego. Bresan 
zapuszcza głębiej swoją sondę rozpoznawczą. 

Szczególnie bowiem jest- uwrażliwiony na sy
tuacje społeczne, na ich arytI'l_lię i napięcia, 

przeradżające się w konflikty z wszelkimi ich 
następstwami. Dzięki objęciu przez „elitę" 

spółdzielców szekspirowskich ról, rozszyfrowu
je ją i demaskuje na planie ich realnego życia, 
redukując swoich bohaterów do wymiarów tyle 
żałosnych co groźnych i niebezpiecznych dla 
ładu społecznego. Zastosowanie chwytu teatru 
w teatrze, nie tylko w funkcji szekspirowskiej 
„pułapki na myszy", obnaża mechanizmy 
funkcjonowania kliki, wysuwając z jej postę

powania to, co moglibyśmy nazwać prawdą 

życia. Weryfikuje ją uniwersalną normą ludz
kiej moralności, i w tym powiela formułę 

szekspirowską, potwierdza jak jest ona żywa, 
wiecznie żywa. Z jedną poprawką: Bresan jest 
wszakże pesymistą. Jakby sugerował smętną 

bądź co bądź refleksję o niezniszczalności kla
nu, o jego zręezności i sile, co daje mu rękoj
mię nie zakłóconej przez niego egzystencji. 
Rozpaczliwie stwierdzenie wiejskiego Hamleta, 
że nie ma wśród tej społeczności w jego oto
czeniu jednego człowieka, milknie we wrza
wie opętańczej zabawy, śpiewów i kola, i nic 
nie wskazuje na to, że prośba nauczyciela, aby 
zapalone światło w zapadłych ciemnościach, 

goetheańskie „Mehr Licht" dotrze do świado
mości gromady tchórzliwych i zniewolonych 
oportunistów. 
Niemniej sztuka nie kcńczy się akcentem re
zygnacji, wydobyć z niej można i trzeba war
tość krzepiącą . Jest nią konieczność przeciw
stawienia się wszelkim nieprawidłowościom, 

unaocznia sens i pożytek wytrwałego oporu 
i sprzeciwu, bez czego trudno by było zamyśleć 
sobie jakikolwiek sprawiedliwy porządek świa
ta. Sądzę, że Bresan - moralista żarliwie wy
powiada to przeświadczenie. 



Nluapnmniane przedatawlenłe ,.Hamleta" we Wiii 
Głucha Dolna zorpnizDwał mlej8oowy aktyw Frontu 
Narodowego, c:złollkowie ap6łdzlelni produkeyJneJ 
dzJęld otiameJ pracy l aamozaparclu ponił.nycb to
Wlll'Z1SQ': 

MATE BUKARICA, zwany Bukara, przewod
niczący spółdzielni i sekretarz miejscowej or
ganizacji partyjnej, w roli Klaudiusza 

- LECH GWIT 

MILE PULJIZ, zwany Pulio, przewodniczący 
miejscowego oddziału Frontu Narodowego, w 
roli Poloniusza 

- ANTONI CHĘTKO 

ANDZIA, jego córka, w roli Ofelii 
- DANUTA LEWANDOWSKA 

MARA MIS, zwana Majkaća, bufetowa w gos
podzie ludowej, w roli królowej Gertrudy 

HANNA WÓLICKA 

MACAK, przedwodniczący Rady ZakładoweJ 
Epółdzielni, w roli Laertesa 

- STANISŁAW BRODACKI 

JOCA SKOKIC, zwany Skoko, wiejski chłopak, 
w roli królewicza Hamleta 

- ALEKSANDER MACIEJEWSKI 

ANDRE SKUNCA, nauczyciel wiejski, reżyser 
przedstawienia 

- STEFAN BURCZYK 

SIMURINA, komentator przedstawienia 
- WIT GAŁĄZKA 

ZBIGNIEW KACZMAREK 

- HENRYKA BIELA WSKA, 
MARIA EJNIK, 
DANUTA KAMINSKA, 
RENATA KRESS, 
HALINA LUBACZEWSKA, 
ELZBIETA MACH 
STEFAN KĄKOL 
STEFAN KWIATKOWSKI 
RYSZARD MACHOWSKI 
.JAROMm WRONISZEWSKI 

oru 

reżyseria 

KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 

scenografia 
JOZEF ZBOROMffiSKI 

choreografia 
DANUTA KUCZYK-SZCZEPAI'łSKA 

asystent reżysera 
ANTONI CHĘTKO 

kontrola tekstu 
GRA2YNA NOWAK 

muzyka 
EDWARD PAŁŁASZ 

kierownictwo muzyczne 
LUCJAN MARZEWSKI 

mspicjent: 
JULIAN ZAGWOJSKI 
na akordeonie grają: 
JAN KOŁODZIEJCZYK 
JANUSZ POŚWIATA 

Tek.st ,,Przedstawienia ,,Hamleta" we wsi Głucha Dol
na naplaany jut w roku 1985, opracowałem dobłd 
kilkakrotnie. Obecna, omtatnia wersja powstała pod 
wpływem reżyJlel'Skiej koncepcji prapremiery, która 
odbyła alę w Teatrze ITD, dnia 19 kwietnia 1971 r. 
Dziękuję reżyserowi B. Voliciowi, aktorom K. Zidar1-
clowl, Z. Lepericlowl, S. Guberini, B. Babonowi, z. Con
kovłdowi, 1'4. Vojkowiciowi, M. BudJJclakowi, I. Fici
jowi, T. Kne!evlciowi, V. Oblelclnkowi, DJ. UtJelano
vłclowl, B. Trakciowl, oraz aktorkosn V. Knemwlć, 
M. Nikolić, L. Politeo, Z. Trach. Wszyscy oni pn.yczy
nilł się do otywlenia tekstu na BCente i do ukształto
wania Jego ostatecznej postaci. 

Autor 
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„SZTUKI SHAKESPEARE'A 
W ROLI TEMATÓW" 
(fragment) 

„( ... ) Rzecz stanowi w istocie niezmodyfikowa
ne przeniesienie akcji Hamleta do współczes
ności, zamaskowane jedynie przez element bur
leskowej trawestacji. Akcja tragedii młodego 
Skoki~a jest dokładnie ta sama, co w wypad
ku księcia Danii, tyle tylko, że realia dworu 
królewskiego zastąpiły realia spółdzielni pro
dukcyjnej i warunki życia politycznego w Re
publice Chorwackiej gdzieś w latach sześćdzie
siątych. Zakończenie jednak jest bardziej pesy
mistyczne niż u Shakespeare'a, u którego win
ni wplątują się w końcu we własne sidła 

U Bresana po samobójstwie zaszczutej ofiary 
cudzych malwersacji i po odwołaniu zeznan 
przez kompromitującego świadka-oportunistę, 

khka bawi się dalej, zmuszając bohatera do 
ucieczki. Na swej drodze nie ma nowy Hamlet 
nawet przyjaciela w osobie Horacego, gdyż od
powiednik tej postaci, Simurina, zachował 
wprawdzie z Shakespeare'a rolę komentatora, 
ale stał się komentatorem nadzwyczaj dobrze 
ułożonym, czy też ustawionym: wodolejem 
i przyklaskiwaczem. Nauczyciel Skunca, jedy
ny człowiek zdolny osądzić zło i zrozumieć bo
hatera, to postać całkiem zrezygnowana i zła

mana przez długie doświadczenia. Ze stwier
dzeniem „nigdzie nie ma człowieka", oraz 
z chocholim tańcem skorumpowanych i zastra-

_szonych spółdzielców dobiega do końca prowin
cjonalny Hamlet Bresana. 

Swój rozrachunek z klikami wiejskimi i ze 
wszystkim, co się z nim kryje, zdecydował się 
jednak autor chorwacki przeprowadzić zarów
no na gruncie tragedii jak satyry i uciekł się 
w tym celu do wspomnianej na początku ni
niejszego artykułu wciąż jeszcze żywotnej kon
wencji - do shakespeare'owskiej burleski po
litycznej. Już sam fakt przeniesienia akcji ze 
dworu w Elsynorze do spółdzielni w Głuchej 
Dolnej stwarza tu punkt wyjścia, a wydobywa 
w pełni burleskę pokazanie tragedii współczes
nego Hamleta poprzez amatorską inscenizację 
Hamleta Shakespeare'a. Wieloznaczny zabieg 
autora równa się jak gdyby pokazaniu losów 
Romea i Julii poprzez wystawianą przez Spod
ka i towarzyszy tragedię Pirama i Tyzbe. 

Wstęp stanowi streszczenie „Hamleta" Shakes
peare'a dokonane przez wyszczekanego igno-



ranta; mamy tu wypróbowany chwyt komicz
ny stosowany do dziś z .wielkim powodzeniem 
w recenzjach Walerego Wątróbki, a datujący 

się jeszcze od sławetnych komentarzy do Ham
leta, wypowiadanych w XVI księdze Toma 
Jonesa przez poczciwego Partndge'a. W dal
szym ciągu, na zlecenie kolektywu, sztuka zo
staje poddana przeróbce. której rezultatem jest 
„niska" burleska, pokazana nam na próbach 
zespołu . Obniżenie wysokiego pierwowzoru na
stępuje zarówno przez tradycyjny w takich 
wypadkach przekład na „niski" język i realia 
(nu wzór żargonowych trawestacji klasyki pol
skiej przez Kazimierza Laskowskiego), jak 
również przez zastosowanie do Shakespeare'a 
ujętej w karykaturalnym wyostr zeniu, a datu
jącej się z lat trzydziestych, pewnej teorii 
z zakresu socjologii sztuki. Łączyła ona trwałe 
wartości dzieł artystycznych z ponadhistorycz
nie traktowanymi pojęciami „ludu" i nieokre
ślonej „ludowości"; stąd u Breśana transpozy
cja na przykład dialogu Hamleta i Ofelii na 
piosenkę ludową w stylu „Mazowsza". Teoria 
owa splata się w przeróbce, jakiej zostaje pod
dany Hamlet, z żargonem dziennikarskim 
skrzeczącym z głośnika radiowego w przerwach 
między aktami. 

Jeśli chodzi o strukturę całej sztuki Breśana, 

to można ją sprowadzić (zgodnie zresztą z ty
tułem) do podstawowego elementu teatru w 
teatrze. Został on wykorzystany bardzo owoc
nie i w wielu kierunkach, przy czym autor 
nawiązał do precedensu wypróbowanego już 

u zarania dramaturgii współczesnej przez Kyda 
w „Tragedii hiszpańskiej". Rzecz polega (i tu 
leży główna różnica w stosunku do sztuki o za
bójstwie Gońzagi u Shakespcare'a) na pełnej 

identyfikacji bohaterów 1 akcji sztuki „szuflad
kowej'' - ze sztuką główną: u Kyda mściciele 
organizując na dworze przedstawienie amator
skie w czasie którego następuje rzeczywiste, 
a nie teatralne, wymordo'wanie winowajców. 
U Bresana wykonaM:a roli Hamleta - Sko
ki~ - odkrywa zbieżność własnej sytuacji 
z sytuacją bohatera, dostrzega w dylemacie 
Shakespeare'owskim własny dylemat, a potem 
w czasie próby kładzie nóż na gardle osłania- . 
jącego defraudantów Laertesa-Mała.ka, chcąc 

uzyskać publiczne przyznanie się do spalenia 
dokumentów finansowych. Na szerszą skalę 

podobna identyfikacja zostaje przeprowadzona 
w odniesieniu do całego dworu Klaudiusz.a, od
grywanego przez czołowych reprezentantów 
powiatowej kliki: kiedy Bukara, Mafak i Pulio 
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domagają się zmian w swych rolach, aby pu
bliczność od razu wiedziała, „jak się żyje na 
koszt narodu", a także mogła poznać, „kto 
i cośmy za jedni", równocześnie wydają sami 
na siebie wyrok - dobitny, choć nie wykona
ny. Cała „pułapka na myszy" działa u Bresana 
na tej samej bezpośredniej zasadzie, co u Kyda, 
a nie pośrednio i poprzez aluzję, jak u Shakes
peare'a. Równocześnie lustrzanym odpowiedni
kiem wdzierania się akcji ramowej sztuki Bre
sana do pokazywanej na scenie sztuki Shakes
peare'a jest wspomniane już pełne przeniesie
nie akcji i problematyki Hamleta do współczes
nych realiów Republiki Chorwackiej, wypunk
towane odpowiednimi cytatami w ustach Nau
czyciela. W sumie oba chwyty składają się na 
konstrukcję o dużej zwartości i logice ( ... )". 

W programie wykorzystano fragment rozpra
wy G. Sinko „Sztuki Shakespeare'a w roli te
matów" drukowany w „Dialogu" (1975 nr l} 
oraz tekst S. Kaszyńskiego zamieszczony w 
programie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 
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Główna księgowa: 

BRONISŁAWA W ĄCEWICZ 

Koordynacja pracy artystycznej: 
MARIA FILIPKOWSKA 

Organizacja widowni: 
MAŁGORZATA GRABOWSKA 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Redakcja programu: 
ELŻBIETA LENKIEWICZ 

Opracowanie graficzne: 
BOŻENA JANKOWSKA 

Kasa Teatru czynna codziennie (z wy1ątk1em 
poniedziałków) w godzinach: 10-13 1 17-20. 
w niedzielę: 17-20, tel. 239-15. 
Adres Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. 259-50 
i 259-58. 
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W repertuarze Teatru: 

DUŻA SCENA 

Pierre Corneille 
„Cyd" 
reż Bernard Ford - Hanaoka 
scen: Ryszard Grajewski 

William M. Thackeray 
„Pierścień i róża" 
reż. Andrzej Rozhin 
scen. Wanda Czaplanka 

Dimitr Dimow 
„Postó j w Arco Iris" 
reż. Stefan Stajczew 
scen. Weljan Despotow 

SCENA XX WIEKU 

Gnzelda Gambaro 
„Swięte pole" 
reż. 1 scen. Zbigniew Wróbel 

Jan Paweł Gawlik 
,,Egzamin" 
rez. Andrzej Rozhin 
cen. Józef Zborom1rsk1 

Henn Michaux 
„Niejaki Piórko" 
r z. Zbigniew Wróbel 
scen. Andrzej Burzyński 
wyk. ndrzej Burzyński 

W1 ława Szymborska 
„Wielka liczba" 
reż. i scen. Zbigniew Wróbel 
w •k. Witolda Czerniawska 

SCENA MARGINES 

ikołaj Gogol 
„Radca Tytularny Aksencjusz Popryszczyn" 
reż. Edward Wojtaszek 
scen. Krzysztof K Im 
wyk. Jacek Pacocha 

Gt"CJIA l>oLNA 
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