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IVO BRESAN 

urodził się w jugosłowiańskiej miejscowości Vodicc kolo Szybenika 27 maja 1936 r. 
Po ukończeniu gimnazjum studiował slawistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwer 
sytetu w Zagrzebiu. 

Pisaniem zajmuje s ię od dawna. Jeszcze w szkoli' średnic.i powstało kilka nowel , 
a studia pogłębiły te zainteresowania, poszerzając je o dramat. Początkowo próbo" al 
sił jako aktor-amator a wkrótce zaczął pisac dla sceny. 

Jego dorobek literacki, to następujące sztuki : „Proteus anguinesus - rybka Judzka", 
„Uroczysta kolacja w zakładzie pogrzebowym", „Cztery podziemne rzeki", „Przed
stawienie „Hamleta" we wsi Głucha Dolna", „Szatan na Wyd:i:ialc Filozoficznym", 
„Wizja Jezusa Chrystusa w koszarach J.\\'. 2507" i , .Smierć pr:i:ewodnicząccgo Ko
mitetu Blokowego". Jest także Bresan autorem kilku scenariuszy filmO\\ych ro.i n. 
do : „Przedstawienia „Hamleta" ... " i „Zbawfoicla" (ju~osłowiański kandydat do Osca
ra). 

Sztuka „Przedstawienie „Hamleta" we wsi Głucha Dolna" stanowi I część tryptyku, 
na który składają się tragigroteski „Szatan na Wyd;dale Filowficznym" i ,.Wizja J e
zusa Chrystusa w kosza rach J.W. 2507". 



MY TUTAJ PRZED TAWIAMY MONARClllĘ 

tymi łowami charakteryzuje s tuację, jeden z r,:łÓ\\ nych bohatcró\1 sztuki Bu kara 
grając rolę Klaudiusza w szekspirowskim „Hamlecie", wzbudza to naturalnie ogólny 
11miech widowni, ktora nie myśli wtedy wrale o stosunkach w państwie duńskim . 

Podobnie zre ztą jak o układach wc wsi Głucha Dolna, gdLie według scenariu<>za 
autora rozgrywa się akcja sztuki. Już sama nazwa \\Si pozwała na uog łnienia i '' ka
zuje kierunek aluzji , przenoszącej wydarzenia ponad wioskową rzeczywistość i gra
nice polityczne. 
h"o Bre an posłużył Ilię znanym chwytem dramaturgicznym. Na kanw dramatu 
Szekspira nałożył codzienną rzecz)' \ istośc wsi dalmatyńskiej. Miejs<·owl prominenci 
Frontu Narodowego w ramach upowszechnienia kultury wystawiają arcydzieło 

Szekspira. Klika, która od lat dzierży tęgo władzę przebiera się w kostiumy i dobiera 
~obie postaci, dziwnie odpowiadające ich charakterom i rolom, jakie odgrywają 
w społeczeńsh1 ie , I Ie dwa plany; ·zekspirowski i wioskowy pueniekają się wzajem
mnie w sat rycznyn1 Z\\ ierciadle ponury obraz stosunków 11 Głuchej Dolnej, czyli 
w zędzie tam, gdzie panują mordodzierżcy, oszuśC'i, wykorzystujący władzę do swych 
osobistych kon:yści. Relacje pomiędzy osobami dramatu, a O'!obnikami sztuki Bre
' ana dają nie tylko powody do śmiechu z groteskowych manipulacji autora, lecz 
uzyskują o wiele sz rsze perspektywy spoll'czne. Breśan nanvał swój utwór „próbą 
połączenia wzniosłego z banalnym" i ma o tyle siu zność je~li zgodzimy się nazwać 
banalnymi konflikty, z jakimi spotyka się na co d:i:ien szary obywatel, uwikłany w ma
tactwa i prze tępczą działalnośc swych Z\\ ierzchników. Oni to na tle karykatury 
·zekspirow kiego schematu odsłania.ją swe praw•l7iwe oblicza, wciągnięci w Spr)· 
mityzowaną akcji:, opowiedzianą im przez miejscowf'go półgłupka, który przypad
kiem znalazł się w mi ście na przedstawieniu „Hamleta". Kiedy twardogłowy, tęp 
kacyk, pragnąc wykazać czu.inoś · ideołogic'tną nakazuje bezwolnemu nauczyciel o\\ I, 
reżyserowi wi jskiei::o widowiska zmieniać: stopniowo fabuł«: dramatu w zwykły pro
dukcyjniak we olo~c powoli przeradza · ię '" zgorzkniałą pamięć nie tak dawnych 



lat, gdy sterowanie kultur'\ uzale:inione było od ludzi, któr7y niechlubnie zeszli z are
ny polityc·incj. Dlatego le:i. nic należy szukać powodów cło :;miechu '' przebraniu 
pcstaci w kostiumy, ani w pozorach dramaturgii, zac·zcr1miętcj z zekspira. To tylko 
pretekst do powiedzenia 11rawdy o naszym świec i e, pretekst zręcznie spreparowany 
przez autora, aby odkryc przed widzem kulisy spraw, dzic jątych się nieraz poza jei.:o 
świadcmością i bez .icgo akccptac,ii. Szekspirowski „Hamlet.", sprowadzony do rzęclu 

pozytywnego produkcyjniaka podkreśla g\~all dokonany przez \\Szystko mogących 
ważniaków nic tylko \\ dz 'cdziuie sztuki i kultury, <tle i \\ innych sferach życia spo
łecznego i politycznego. I dlatego Skoko, \1siowy Hamlet krzyczy n rozpaczy : „. i · 
widzisz le~o burdelu naokoło? Nie widzisz co tu się d1 :c.~e?''. 

Nie ma znaczenia dla sztuki rndzajowośc, ,jaką 11barwia Br<"an swą sztukę. \Vit• ś 

dalmatyńska , czy jaka:. inna w ieś , a może nic tylko wiei:, jest art.vstycznym kamu
flażem , pod którym kryją się liczne wai.nc z jawiska naszych doświadczeń, prze:1~ c 
i ogólnej recesji. Nic dziwnego zatem, że n uasz ,•m odbione sztuka nabrała. ob cn ic 
szczególnych rumieńców. I z innymi odczuciami będ7 icmy opuszczać widO\\ nię, ani
żeli byśm to przeżywali .~cszcze kilkanascic mies ięcy temu. Byłoby Jednak uprosz 
czeniem, gdybyśmy pok i\\ ali z zadowoleniem głowa , że my to Już wszystko mamy 
za sobą. Takich \\si „Gluchych Dolnych" 1rnzostal11 jeszcze na mapie sporo, a ich 
amowładcy dokonują „cudów" a by utrzymac się na fotel.i.eh. J rÓ\\ nież przebierają 

się \\ kostium), może nie SlCki.piro\1 skie, i też \\ yko nu ,ją gesty i robią miny grając 
nowe role , które wybrali z dramaturgii historii, pragnąc jak na,jkorzyslniej zapr zcn
towac ię szerokim masom. Archetypy 87. kspira przezyły wicki i będą na µewno obo
wiązy\\ ac : cszczc w przyszlości. Na tym polega między innymi wielkośc .iego teatru 
i dziejowej mądrości. B~· I. , są i b dą adaptowane na przeróżne • posoby, na użytrl
chwili, tak jak to ucz:i- nil Brcsaa. Koarronlac ,!e Szrkspira ze \\"Spółczenośeią pozwa
lają autorom pod <>słoną analogii w powiarlać trc~ci, an~a7,ujące ich postawy wobec 
rozgrywających się dramatów swiata. Zag.uln ienil' \\ładzy zawsze fascynowało Iitc-
1 a turę. Stereotyp Makbeta czy Hamleta n! ' starze: r się, po nic\\ aż problem ten zwią 

iany jest z dzic.iami ludzkości nierozcn1 al nic. I sukce · sztuki Brcśana kry.ie wlasn ic 
tę tajemnicę, która oczywiscic ~est tylko ta.;emnicą Poliszynela. 

STANI LAW KASZYŃ KI 

JUGOSŁOWIANSIH HAMLET 
Przy\\ołanie '' t ytule sztuki Breśana arcydramatu sLck pirO\\.;kicgo lokuje ją '' dłu 

gicJ i bogatej tradyc,ii Ul\\ orO\\, powsbłych w na wiazaniu do wzorów fabularnych 
czy osobowych 11 icll..ici::-o pisarza angielskiego. Zaintl'rcsowan.\ eh lą pasjonującą pro
blematyką można odesłać do znakomi~cgo studium G . Sinki pt. Sztuki Szekspira 
11 roli tematów, opublikowanei;o \I „Dialogu" (197.'\ nr 1,, wnikliwie z wyśmienitą 
erudycją rozpatrując·c~o rozmaite odniesicn!a. Na nurgin '! i l' pozostawimy inne też 

zagadnienia, n~c będziemy miano\\ i ie dociekać, rzym kierują s ię autorzy, jakie nimi 
pO\\ odują molywac.ic do wpisywania wła nych przcmyślrń i do~wiadC"LCn \\ wątki 

czy postaci cudz)rh tckstÓ\\. \\ iatowa literatura :n roi si od parafraz, trawestacji 
i stylizac.ii , aluz.ii i crtatów. zego by s ~~ :cdnak u :e powiedziało o tego rodza.it: 
praktyce dramatopbarskic.i i lil<'rackiej, trzeba t~ twón·z•lsĆ ocenić /. punktu \\ idz -
nia ,ie.i samoistnej I\ artoś ci , u~wiadamia,'ąc sobie ~ edynic oddzi<iłvwanic róinorakicj 
inspirac,ii. 

Tak leż ,icsl w prz~· padku jugoslO\\iańskicgu „llainlcla" . Jego autor, lvo Brcśan jako 
pisarz ma '' swoim dorobku kilka dramató ·,, i s!'en.irius'ly filmowych. Spośród nic.h 
- naj\\ ybitnicjsze i gło ' nc ,już dzieło - „Przcdsta\\ienic „lłamlcta" we \\Si Głuch.i. 

Dolna", mające długi ze n!!;' rca1i·1.ac.ii sccuicznych, także rod1•mą wersję filmO\\ ą. 
Brcsanowski „ Hamlet'' .:est pierwszą częscia, jak na'lwal i:-o autor - „czcgo!i w ro
dzaju tryptyku" . Pozostałe d\\ ie czc:sci, napisane w identyc7nt'j poetyce tragigrotcsl.t 
- to sztuka „ t.atan na Wydzial Filozofie.mym", b«:dący Lra\1 cstacją wątku faustycz
nego ora1. „Wi:i:,ia .J<:zui.a Chry-tu5a \1 koszarach .lec!nostki Wo!skO\\e,i 2507" - szki
c·ujc tutaj zderzenie wi.r,ji hrystusa jaka nawied1.,\ żołnicr1:a stojącego na warcie, 
z rcalnoscią żytia l,oszarowego. Znam tylko częś1· drugą, toteż n!c potrafi oznaczyc 
sensu i \\ymO\\ .\ całosci, ~ej PO\\ iązań struktumlnych i akcc11tO\\ ideowych, czy po
·taw:i- \\ yprowadzonc.i 1 oglądu Ś\\ iata i Ul\'ikłan 't:'•> w jego kontekst czlo\\ ieka, ale 
her. \\ ii:ks7ego r:i-· z~· ka błędu mo'i.na przecic:i. zakładać, ii pisarz od\\ ołujący się do 
Lakich posta('i .iak llamlet i Faust, pra\\Cni chocby protestu próbuje okreslic jakieś 
odniesienia do czasu tcraznic,iszcgo. Natomiast nasti:11ujące credo Brcśana odchyla to, 
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~-NkzapomnianepneddawknieHamletawe"siGłuchaDolnaw~anbow~m~~ro"y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
aktyw Frontu Narodowego, spółdzielnia protlukcyjna oraz miejscowy aktyw partyjny 
dzięki ofiarnej pracy i samozaparciu poniższych lowarzys:i;~ . 

MATA RUKARICA :i;wany Bukara, przen·odniczący spiildziel
ni i sekretarz mic5scowej organizacji partyjnej, w roli króla 
Klaudiusza - PIOTR ROŻAŃSKI 
MILE PUWIZ, zwany Puljo, prze\' odniczący 
oddziału Frontu Na1·odowego w roli Poloniusza 
ANDZIA, Jego córka w roli Ofelii 

miejscowego 
- BOGDAN GŁADKOWSKI 
- ELŻBIETA LlBEL 

TERESA PAWŁOWICZ-STOKOWSKA 
MARA MIS zwana Majkaća, bufetowa w gospodzie ludowej, 
w roll królowej Gertrudy - ALICJA KOBIELSKA 
MA 'AK, przewodniczący Rady Zakładowej spółdzielni, w roli 
Laertesa 
JOCA SKOKJC, zwany Skoko, wiejski chłopak, w roli króle
wicza Hamleta 
ANDRE ~KUNCA, nauczyciel wiejski 
reżyser przedstawienia 
SrMURINA, komentator przedstawienia 
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(Przedstava „Hamleta" u selu Mrduśa Donja" 
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·o jest znamienne dla ,jego pisars twa, podsuwa na" cl kl ut.i: interpretaly,iny. „W tryp
lyku pragnąłem zr alizo\\ a ·, zasade, którą wy;rna.:ę 11d młoclo-.d i która tkwi we mnie 
jako mój ideal estetyczny: jest t o połątzen c \\znio: łl'i:o i banalnei10" . Wmio lość za 
tem i banalnosc 1>ojmuje jako kategorii; lozsarna, .iah.o intl'grac.'ę przecinsla\\nyl'h 
wartosci, ktore przenikają · ·ię \\'la.iemnie rud1.ą ~c.J uosc di alckhc.i:ną. T a kie ro.i:u 
mienie i ocena r;i:et!ZY\\ istości wy klucza '' -. 1dkw konfron! at jc obu składników , albo 
pokusę ich '' yodr bn •cnia. Dz ieje s ;ę t o już na pO'Tiomic miejsca i s rodowiska te.i 
sztuki. W ·che mat królewskiego dramatu rnstała wp ron a clzona rcalnosć chłop ka, 
pisarz przeprowadza tę operac.'t; konsekwcntn!e i rygoostycmic. za tępując Iemen
ty życia dworskiego realiami '' ie ~skiej s półdzielni produk1°) Jnej, mod lowanymi ru 
ba znic i burleskowo \1Cdlc reguł lrawestac.: i. Dopowiedzmy tylko, i'l. i;ą to realia 
.iakiej~ wsl dalmatyńsk iej , którą na pod bwie m.in. dialektu nrv:;inalu umiejscowim:r 
\\ stronach rodzinnych autora, niedaleko S1 ,' bcnik11 1u LZ\\ . Zagórzu. Chociaż nawia
sem mówiąc, to1>ogra1ia akcji i j ej dokładn.\ cza · '>!\ '' grunci~ rzC <'Zl · prawą mar 
i:-inaln A jcsl to zdarzenie chyba ·zoku ioice. :'Ila r101.l1r tyl ko riastępu,ic obn iżenie 

tonacji w stosunku <Io szekspirowskiego \\ ·1.orca. Por{m na jmy chocb • pO lacie, ich ję 

z k, realia, w które 'ią zanurzeni, całą sferę S\\ iad omosci kulturalnej. Izolacja spo 
Jeczności wic'skiej od swiata. n ie jesl zupclna. Przed' ·nic, rewolucyjne pn:eobrażenia 
są faktem ewidentnym, nowy porządek ekunomicLn y i polityc:my OLnacia w spns · b 
I\ yrazny :e.i cg7.yslencję i kształtuj• ją \\ culug rrlac.ii wsp1ilc1c!>nych - nie ma co 
do lego najmniejszych wąlpliwości. Ll'ez \\ ~zystko , :·o 11rzychodzi 7 zcwnąti·z i wcho
dzi \I obieg codziennegt.l życia, zo ·talo sp łas~czone i t.\\'Ul c:'a ryzowane, staje się kar) -
kalurą. Odnosi ię to np. do opaczn ie odbicnrnyl'h i l'ałszywic , na,' czę ·cie i po doktry
nersku czy cynicznie utrwulan) l'h norm spolccznyr h. Oolyc1,\ Io całej wiedzy o dale
kim wprawdzie, lerz silnie cią.iącym na życiu wic.iskim s)stcmic. Sam zresztą po
mysł, wys:tły od lizusa i pryciarza, ai:cby 1agra(· vckspi rn\\ską sztukę, okazu.i si ' 
dla tych ludzi, "ytączając nau ·.i:y<"iela, r.i: \ ms ot·zyll' i'!lym, n i.:ranieach it•h możlil\ o
:d i kompctcnc,ji. W tej warst\\ ie ulwor Breśana ,jest przenikliwie ostrą krytyka 
pewnego wyboru kulturalnego, za kór) np. nic nalcfaloby obarrzac 11 iną lylko spoi-

d zielcó\\ /. Głuchej Uolne.i . SLauowf'Zy prolci.l naurzy ·icla powoduje rezygnację z \\ l -
stawienia cl'tiela oryginalnego na r1ccz ludowej i.pil:'wogry na len sam lemat. Jak się 
wyda.ie, i ta koncepc.ia teatru, skro jona na miarę potencji odlwó1·czyeh kolektywu spól
cl:t.iclczcgo i 1,godna z jego wyobrażeniami o działalności kulturJ.lno-oswiatoneJ, z jego 
mentalnością - pozostaje chyba poza akceptacja pi~arza. Pozosta.:e problemem olwar
h m, dla wymo\1 y ogolncj szLuki może i drug orz dnym, }akb mimochodem zauważo 

nym Naszą uwag i.kopia coś znarznie wa711ic:szcgo. Brcs:u1 za1msz za gł bicj swoją 
sondę rozpozna\\ czą . ' zczególnic bowiem jcsl Ul\ rażliwion~ na sytuacje społeczne, 

na ich arytmię i napięcia przeradzające si '" konflikt z \YS:r.clkimi ich następ twami. 
Dzięki objęciu pnc:r. „elitę'' spóld:r.icłców szekspirowskich ról, rozszyrrowuje ją i de
maskuje na planie ich realnego życia, reduku.iąc ' Woich bohaterów do wymiarón 
tyle żałosnych en g-roznycb i niebezpiccLnycb dla ładu ..;11oleczncgo. Zastosowanie 
ch\\ytu teatru \\ teatrze, me tylko \\ funkcji ~zck-;plrowsk i e.i „pułapki na myszy", 
obnaża mechanizmy funkcjonowania kl iki , wysuwa.iąc z jl'j postępowania to, co mo
glibyśmy nazwać l>fa\\ dą życia. Wcryfikujr .ią uniwersalną normą ludzkiej moral-
11Gsei, i w tym powicia formułę szekspiro\rnką, pol\1 ierdza jak Jest ona ż:p\a, wiecz
nie żywa . Z jedną IJOprawką : Brcsan jest wszakże pe.-ymistą. Jakby sugerował smęt
ną bądż co bądz relleksję o niezniszczalności klanu, o jego uęcJ:nnś<:i l sile, co daje 
mu r . kojmię nic zakłóconej przez nil'go egzystencji. Ro.i:pacdh1 e stwierdzenie wiej
skiego llamleta, nic ma '" ··ró<l tej społecznosci w .ici;o otoczeniu 'ednego czło" eka, 
milknie we wrzawie opętańczej zabawy, spil:'wów i k<1la , i nic n!e ''skazuje na to, 
że pros ba nauczyciela, aby zapalono swiatło w zapadb eh ciemnościach, goctbcań ' kie 
„Mchr Lirht", dotrze do świallomości gromady tchónliw~rh i zniewolonych oporlu
nistów. 
Niemnie .! szluka nic kończy si1; akcentem rczygn;te,ii, wy<lobyc z n!c.i można i tneba 
wartost krzepiąca . .Jest to kon 'ecznośc przeciwstawienia się '~szclkim nieprawidlowo
sc-iam, unaocznia Sl'n-; i pożytek \\ ytrwalegn oporu i !'przCci\\ u, bc.-z czego trudno by 
było zanuśleć sobie jakikolwiek sprawiedlil\ y por.i:ądck S\I iata. Sąd7 ', że Bresan -
moralista żarli11 ie wn,Jowiada to przeświadczenie . 

STANISŁAW KA ' ZYNSKI 



PIOTR ROZAlliSKI 

ukończył w 1966 r. Państwową Wyiszą Szkolę Teatralną w Warszawie pod klerow
rownictwem J . Swiderskiego i Bardiniego. Do roku 197S występuje w Teatrze Pol· 
skim w Katowicach, gdzie gra Traufaldina w „Księżniczce.- Turandot' Gozziego, Ma
rata w sztuce Arbuzowa pt. „Mój biedny Marat", Bryndasa w „Krakowiakach I Gó
ralach'' Bogusławskiego, rolę tytułową w „Jaśnie pan Nikt" Lope de Vegi, Wariata 
w „Wariacie i zakonnicy" Witkacego, Gucia w „Slubach panieńskich" Fredry, Ce:.ara 
de Bazan w „Ruy Biasie" W. Hugo, Przechrztę w „Nieboskiej komedii" Krasińskiego, 
nie licząc wielu innych ról. Zaangaiowany w 1973 r. do teatru „Bagatela" w Krakowie 
z powodzeniem kreuje „Fircyka w zalotach" Zabłockiego, Cllance w „ lodkim ptaku 
młodości" Wiliamsa, Filona w „Balladynie'' Słowackiego, „Irydiona" Krasińskiero, 
Kielbikowskiego w „Polityce" Perzyńskiego, Dona w „Egzorcyzmie" Don Taylora, 
Desperre'a w „Tutll Putli" \Vitkacego, gen. Barcza w „Radości z odzyskanego śmiet
nika" Krasowsklero (wg powieści Kaden-Bandrowskiego). Jednocześnie daje 11ię po
znać Jako aktor estradowy, tworząc wiele postaci 2 pogranlcza groteiki i satyry. 
Krytycy teatralni oceniają Jero osląrnlęcla z wysokim uznaniem, a widzowie przyj
muj~ kaidy Jero występ ze szczerą przychylności~. 



W REPERTUARZE TEATRU 

JANUSZ KRASIŃSKI 
WESELE RAZ .JESZCZE 
DINO BUZZATI 
WSZYSTKO DLA CZŁOWIEKA 
SŁAWOMIR MROŻEK 
INDYK 
TADEUSZ KWIATKOWSKI 
ROMEK I JULKA 
(wodewil) 
GRIGORJI GORIN 
DYL SOWIZDRZAŁ 
JURIJ OLESZA, MICHAIŁ GORIUNOW 
TRZECH TŁUSCIOCHOW 
pozycja dla dzieci 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

STA JSŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA 
REŻYSERIA: JÓZEF SŁOTWIŃSKI 
SCENOGRAFIA: DANIEL MRÓZ 
MUZYKA · .JANUSZ BUTRYM 

l 



DN-8 1064/81 2.000 F-19(1724) 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik Organizacji Widowni 
JA I A MANIECKA 
Kierownictwo techniczne 
STANISŁAW ZYGMUNT 
Opracowanie akustyczne 
WŁODZIMIERZ MARECKI 
Swiatło 
TADEUSZ RAŻNY 
Kostiumy 
Pracownie Teatru Bagatela 
pod kierownictwem 
JANINY BAZARNIK i MARIANA ROPY 
Dekoracje 
Pracownie Teatru Bagatela 
pod kierownictwem 
MARIANA KOŁODZIEJA 
Rekwizyty 
MARIA WISIŃSKA, ANNA SEWILO 
Pracownia perukarska 
KRYSTYNA NAWROT 
Brygadier sceny 
A TONI WĘDZICHA 
Obuwie 
Spółdzielnia pracy „Gromada" 

Nadzór Wydawnictwa 
TERESA CZERNIEJEWSKA-HERZIG 
Opracowanie graficzne na podstawie obrazków MIHO SISA 
MSCIWOJ OLEWICZ 

Cena : 10 zł 




