


IVOBRESAN 

Prapremiera Przedstawienia „Hamleta"„. 

odbyła się w Teatrze ITD w Zagrzebiu w 1971 r. 

Polską prapremierę Przedstaw ienia „Hamleta"„. przygotował w se

zonie 1975/76 Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej 

Górze. Reżyseria i scenografia: Andrzej Witkowski. 

Tekst polski ukazał się w Dialogu, nr l/1975. 

KAZIMIERZ KUTZ, ur. 1929 r. Reżyser filmowy. Twórca Krzy
ża Walecz11ych (debiut - 1959 r.), Soli :::ie111i czttmej (1970), 
Perły w koronie (1972). 

lvfARIAN KOŁODZIEJ, ur. 1923 r. Malarz, scenograf. Współpra
cował m. in. z teatrami: Wybrzeże (debiut: 1951 r.) i Narodowym. 

EDWARD PAI.ŁASZ, ur. 1936 r. Debiu tował w teatrze studenc
kim „Bim-Bom"' (1 9 - r.). Jest m. in. autorem Symfonii „197c)" 
wyróżnionej I Nagrodą na Konkursie im. Grzegorza Fitelberga. 

Wielce Szanowny Panie! 

Szybenik. ') mc1r<:C1 1977 '" 

Pan Dyrektor 
Tadeusz Łomnicki 
Tc.nr Na \XI oli 

Nic wiem, czy spełnię Pana życzenie, aby tekst ten 
dotarl do Pana przed 13 marca, ponie,vaż, jak spostrzegłem, 
list z Polski do nas i z powrotem idzie ponad 1 O dni; 
w każdym razie odpowiadam Panu natychmiast. 

Urodziłem się w miejscowości Vodice koło Szybenik.a 
27 maja 1936 roku. Po uko11czeniu gimnazjum w Szybeniku 
srudiowałcm slawistykę na Wydziale hlozoficznym Uni
wersytetu w Zagrzebiu. Obecnie pracuję jako naucz yciel 

jc:zyka chorwacko-serbskiego w gimnazjum w Szybeniku. 

.Jeszcze w u.asach szkolnych zacząłem pisać nowele. Dra
matem zainteresowałem się bliżej na studiach, najpierw jako 
aktor-amator, później jako autor. Nic mam zbyt wielkiego 
dośw :adczenia dramatopisarskiego. Mój dorobek to wszyst
ki ego kilka sz tuk, z których niektóre były opublikowane 
i wystawione, inne, z określonych przyczyn - nie. Oto ich 
t y tuły: Proteus anguineus - rybka ludzka, Uroczysta ko
lacja w zakładzie pogrzebowym, Cztery podziemne rzeh, 
Przedstawienie „Hamleta" we wsi Głucha Dolna, Szatan 11,1 

wydziale filozoficznym, \Vizja Jezusa Chrystusa w koszarach 
f.\V. 2507 i śmierć przewodniczącego komitetu blokowego 
(w przygotowaniu). Oprócz tego, napisałem scenariusze fil
mów fabularnych: Przedstawienie „H am/eta'". „, Zbawicid 
(tegoroczny jugosłowiaf1ski kandydat do nagrody „Oscara") 
i Nikola Tesla (powinien być nakręcony te j jesieni). Wszy~t
kie trzy teksty opracowałem z filmmvcem Krsto Papiciem. 

Dramat Przedstawienie „Hamleta''.„ stanowi w mojej 

twórczości pierwszą część czegoś w rodzaju tryptyku (po
zostałe dwie części, które również nazwałem tragigroteska
mi, to Sz,1t.m na wydziale filozoficznym i \Vizja ]ezus,i 



Chrystusa w koszarach ].W. 2507. W Szatanie ... temat fau
styczny osadziłem we współczesnej rzeczywistości socjalistycz
nej: Mefisto pojawia się na wydziale filozoficznym pewnej 
ncz ::: lni; w Jezusie ... . , wizję Chrystusa, jaka nawiedza żol-

111crz::t stojącego na warcie, zestawiłem z przyziemną real
no:cią koszar). W tryptyku pragnąłem zrealizować zasadę, 
którą wyznaję od młodości i która tkwi we mnie jako mój 
ideał estetyczny: jest to połączenie wzniosłego i banalnego. 

W przyp::tdku PrzedstLiwienia „Hamleta" ... chodzi o wpi
~anie H am/eta i stosunków między postaciami Szekspira 
"' banalne ramy codziennego życia wsi Zagórza Dalm::t
ryńs kicgo. Byłem przekonany, że zderzenie tak przeciwstaw
nych bytów, podobnie jak ,..., elektryczności zbliżenie bie
gunów - dodatniego i ujemnego - spowoduje iskrę o wy
jątkowym blasku: to, co banalne osiągnie wymiar wiz ji 
artystycznej, zachowując cechy właściwe grotesce; to, co 
wzniosłe, ukazane w swej tragicznej niemocy, stanie się realne. 
Dlatego też wszystkie postaci w Przedstawieniu „Hamle
ta" ... i stosunki między nimi stają się artystycznie interesujące 
i nabierają pełnego znaczenia dopiero w zestawieniu z od
powiednimi postaciami i relacjami tragedii Szekspira, którą 
przygotowują mieszkańcy Głuchej Dolnej. Gdyby nic owo 
zderzenie, bylibyśmy jedynie świadkami obrazka z szarej 
codzienności. Jednocześnie okazuje się, że nawet Szekspir, 
jako zjawisko kulturowe, wpisany w banalne ramy Głuchej 
Dolnej nic może znaleźć urzeczywistnienia: ilekroć na przy
kład Bukara sili się, aby odegrać rolę króla Klaudiusza, nic 
wychodzi poza żałosną kary ka turę. 

Trudno mi pisać o tym, co stworzyłem. To, co chciałem 
powiedzieć, zawarłem w swoim utworze i dlatego nie czuję 

potrzeby mówić nic więcej. Ograniczyłem się więc do tego, 
co mnie pobudziło do napisania Przedstawienia „Hamleta" ... 

Życzę Wam sukcesów i serdecznie Pana pozdrawiam. 
lvo Bre8an 

W liście Bre.fo11a do Teatru przeczytałem zdanie: „wyznaję od 
młodości z,isadę, która tkwi we mnie jako mój ideał estetyczny: 
jest to połączenie u;znioslcgo i banalnego". Kiedy przeczytałem to 
zdanie - a bylem już ·zv· próbach - spłynął na mnie emocjonalny 
miód i zrozumiałem najistotniejszą przyczynę podjęcia tej pracy: 
ten 11t·wór napisał ktoś bratni. 

Ale gdy wtedy zadzwonił telefon i Tadeusz głosem jak 1wj
wyższe wyznanie miłosne zaproponował mi tę pracę, przeczytałem 
sztukę: wydala mi się śmieszna. Potem, za każdym kolejnym czy
t.wiem - coraz bardziej śmieszna i coraz bardziej poważna jedno
cześnie. Aż się to '10 ko1lrn od·wrócilo. Ale w każdym zetknięciu 
z tym tekstem miałem 11cz11cie obcowani,1 z pięknem; a jest to 

, ów szczególny rodzaj ulgi, gdy zetkniemy się z czymś harmonij
nym, precyzyjnym, mądrym i ludzkim. A w dodatku i naszym! 

Nic bez znaczenia było też miejsce. To miejsce, w którym 
teraz jesteśmy . Historia powstania Teatru Na \Y/oli, jego niezwykle 

• umiejscowienie, jego przesłania i powinności, na mnie - plebeja 
z zezem - podziałały jak kierdel 11a owieczkę po zachodzie słońc.i. 

No, i stare sentymenty: film Pok o Ie n ie Czeszki, Wajdy, 
Łomnickiego, Lipmana, Janczara, Cybulskiego i całej tej homby 
biologicznej pierwszego powojennego polzolenia artystów. Uczestni
czyłem w tym niezwykłym przedsięwzięciu, w wielkiej improwiza
cji nieopierzonych filmowców, w k:órej Tadeusz Łomnicki pełni! 
rolę maga. On, jedyny z nas, wtedy już '14/szystko wiedział i potra
fi! . Nieprzy zwoicie wszy stko umiał. Patrząc na niego nauczyłem się 
więcej, niż przez całe czteroletnie studia . Potem nie gr,1l w żadnym 
z moich fi/mów, nie utrzymyw.1/iśmy też kontaktów osobistych. 
Cza_;e;n ty!lw od<wiedzalem go w garderobie po jego wielkich ro

lach i przyglądałem s:ę jak wyżętemu potworowi. 

Toteż kiedy po dwu.dziestu czterech latach okazało się, że 
jestem mu potrzebny, przyszedłem do jego Teatru Na Woli i po to, 
,1by splacil: mu choc: w części swój dług. 

Ponieważ ·w naszej pracy idzie Zilw sze o to, aby h,malne magio 
stać się wzniosłym . 

Kato'1Jice, 27 .3.7977 
Kazimierz Kutz 



( IvoBresan 
PRZEDSTAWIENIE ,,HAMLETA'' 

WE WSI G~UCHA DOLNA 
(Predstava „Hamleta" u selu Mrdusa Donja) 

Przełbżyr Stanisraw Kaszyński 

l 

Niezapomniane przedstawienie Hamleta we wsi Głucha .polna zorganizował miejscowy aktyw Frontu Narodowe
go, członkowie sp6łdzielni produkcyjnej dzięki ofia~ej pracy i samozaparciu poniższych towarzyszy: 

MA TE BUKARICA, „Bu kara", przewodniczący sp6ł~ zieilni, w roli Klaudiusza - TADEUSZ ŁOMNICKI 
MILE PULJIZ, „Pul jo", przewodniczący oddziału Frontu Narodowego, w roli Poloniusza- KONRAD MORA WSKI 

ANDZIA, jego córka, w roli Ofelii - MARIA CZUBASIEWICZ 
MARA Miś, „Majkaća", bufetowa w gospodzie ludowej. w roli kr6lowej Gertrudy -- MARIA CHWALIBÓG 

MAćAK, przewodniczący Rady Zakładowej spółdzielni, w roli Lacrtes,1 - ANDRZEJ GOLEJEWSKI 

JOCA SKOKić, „Skoko", wiejski chłopak, w roli królewicza HJm!eta - ADAM FERENCY 

ANDRE SKUNCA, nauczyciel wiejski, reżyser przedstawienia - MARIAN RUŁKA 
SIMURINA, komentator przedstawienia - SYLWESTER PA \'X'ŁO\'V'SKI 

• ORAZ: 

S~tA-\'<fi\-eEHttSI~;i\7 MACIEJ BORNINSKI, LE0 óił:E~. WOJCIECH MACHNICKI, ANDRZEJ MRO\X1IEC, JAN MATEUSZ 
NOW AKOWSKI, Mi€ł+M:--P:T:: N"5*1, EUGENIUSZ ROBACZEWSKI, ""'Wtt:snt\W ST EFANI-AK GRZEGORZ WONS, 

Scenografia: MARIAN KOŁODZIEJ 
Asystent scenografa: \Xlojciech Zembrzuski 

Konsultant muzyczny: t.rfarian Domat'iski 

STANISŁAW ZATŁOKA 

Reżyseria: KAZIMIERZ KUTZ 

Asystent reżysera: \Xfaldemar Matuszev„ski (P\XIST) 

Układ tańca: Danuta Kuczyk-Szczepańska 

Kon sultacj:l wob ln:i: Romana Krebsówna 

„ 

Muzyka: EDWARD PAŁŁASZ 
Dżudo: Tadeusz Kochanowski 

Ru ch sceniczny: Leon Górecki 



GŁOŚNO POD POMNIKIEM 

I vo Bresan, nauczyciel z Szybenika, pracował nad 
Przedstawieniem „Hamlet.i" w kontakcie z teatrem, tedy 
wolno się domyślać - z oboma jego ansamblami: zespołem 
artystów i zespołem widzów. Jest to informacja wazna . 
Wszakże tak powstawały ongiś scenariusze komedii all'im
provviso i tym się różniły od komedii uczonej, której struk
tura była raz na zawsze utrwalona autorsko, co nakładało 
na teatry tak Z'\Vaną rcpcrtuaro"' ą powinność wi"ernosc1 
\vzglcrdem pisarza. Jest to informacja ważna również prak
tycznie, bo aranżować Przedstawienie „H amleta" znaczy 
szukać owej korygującej tekst aktywności, choćby tylko in
tclckrnalnej, ansamblu widzów. Szukać przy pomocy spek
taklu wspólnej z widzami sprawy. 

Jest to informiH:ja w~1 ż na równil' /. 7. innego powodu. \V tr~dycji polskic 

g•J te.itru plchcj skicgn istnieje pewien typ kl.lS)CZn cgo tekstu . nie gorszeg'-' · 

by<'. może, lite ra cko od utworów szekspirowski ch , mi;111owicic - hihli .-l. 

Jej mot\W)' form ow,1nc były w scenariusze polskiej szopki. t'' Z ;l Ś z kilki 

sh1 żyb sw'l struktur;1 fnrmaln ;1 widowiskom sat yr)·czn ym, tak Jakce aktual 

ll)m, jak tylko t o hy!o dozwalan e . Al<: isrn1q c równi eż inn:i odmi ,1_11:-i 

d. sploat;1rji fabuł biblijnych w obrz<;dowym tc:itrze ludO\nm . nic l,1łkt>wa. 

srd11 io.1na w planie :żywego i sobq g ra j;"\l.:t:.~o wykon ;1wcy - widowi ska hL"n1-

duwc. l),i~ki inicj;uywie .J;11u Dormana z łlt;dzin a mogliśmy parokro ć po 

v. ujnic zobaczy ć kilk;1d z ic1iąt zc,pnłów hcrndnw, eh. i nt<> rdlcbj;1. Kl:-.

<; cz1w motyw fohuh1rn y jest ram tra ktowany n;l St<; ruj ;\CO. Rcaliz,1tnr1y, sz li

fuj.1( go w sp n ł cćZ n ym kontakcie i mnd yfikui •JC. poczy 11 ;1j •1 sohie na mi.ir~ 

własnych W) (Jhr:ii.t.:il n tym. co jest grane. Tedy m:1rszakk dworu Herod l 

jest wojskow ym marszo.1łkic.:m , <l jcµo odzienie WL11rujc sic; 11 ;1 przy kL !tl 

11 :1 mundurach o ficerskich z epo ki Ksi~stwa \X/;u s1.awskicgo. Gwardia Hcru,l,1 

h~ d z ic 2;1Ś nierzadko odzi;111:1 w mundury str:ilak1'1 w . ho str•t~ak hyl 1111 .~iS 1u 

\\'!>. i 1L1jnluhni c jszy . 

T) le , ż e mod yfik;1cjc te ulcgaj ;1 z czasem spctry fik1nmni11 , srnjq si;; 

ll' ffi niemal, czy m maska ko m edii 11//'imprrn't'iso. s ,1 spnko nic d 1.icdziu.1-

t'L' - obrzc;downS C wicjsL1 prLcka:zujc je z oj ca na syna, :z zespołu na zespól. 

K ,imienicje te.< tL·kst. / caLi " "'1 pierwnln•1 dowolnoś ci;\ w:<gl<;ckm hihlijn~; 

„ 

tematyki , niclo~icznością WC\Vn<;trzną ~l1 ilchronizmami. Jest rccytowan \', 

pospiesznie i niechlujnie , jak litania , którq - i to właśnie jest nieprawd.i! -

wszyscy znaj'] na tyle, h y a nsambl nacbwców tego komunikatu mó.d popr1.c

stnć na s;.1rnych tylko sygnałach tn:Sci. Jest to zaś nieprnwd•1. ho daw no 

1ustala unicestwiona wspóln ota tej litanii, an samble 1wdawców i odhiorcr'1"-' 

teatralnego komunikatu nic stanowią już ideologicznej jcdno ~ i.:i , to, co u picr~ 

\"<JCin tego teatru hyło mi steryjną spr a w 'l jest już d z i ś tylko z,1bawnym 

dy j a I o i; i cm. inrcrmcclium podniesio nym do ran~i wqtlcj forsy. To. co 

kiedyś był o radosną i obchodzącą wszystki ch imprnwizacjq . stnłu si<; ot:i 

struktuq zm,utwiałą, i jest tn los współczesnego teatru plcbl·j skiq:o, któ'-)' 

okopał si~ w trad ycyjn ym ohrz<;dzic. Może tylko tc;ltr wesel wiejskich ob

roni! si<; przed pctryfikacj <1. ho chocia ż zawsze koriczy si<; w nim to sam" 

i to sa mo zaczyna . pozostnł w nim jeszcze margines na dzia łania spontaniczne. 

Może jeszcze teatr bójki ~Ór;1lskicj pozostał hwy . jest n ap r a w d ę. ho 

w bójce czasem pad,, prawdziwy trup. 

Spójrzmy teraz na scenariusz Breśan a. Tematyka Szekspira 

nie służy przecież tylko osiągnięciu wspólnoty w obrzędzie 

ku jego czci. Wręcz przeciwnie! Ale zabieg autorski nie służy 

też - a pisać to groza, i p10ro drży! - symplifikacji 
Szekspira, a już na pewno nie służy prześmiechowi. I vo Bresan 

proponuje nam bowiem nie tylko odpowiedniość tropów 

szekspirowskich i współczesnych, społeczną wieczystość szeks
pirowskiej tematyki, ale i coś więcej. Jego scenariusz to ważny 

głos przeciw martwocie współczesnego folkloryzmu i propozy
cja żywego teatru plebejskiego. Teatru, w którym ansambl 

artystów i ansambl widzów tworzą jedną kompanię, wspólną 

jakość społeczną, i jeśli to się uda - będzie to jakość w każ

dej miejscowości i na każdym spektaklu całkiem inna. Powiem 

h_r_:_:~~: ! ·;o Bresan proponuje nam sytuację sceniczną, w któ
rej doświadczyć możemy, iż pewien elżbieta{1ski dramatyk, 

o którym poza literaturą, seminarium filologicznym i „teatrem 

repertuarowym" cicho - jest postacią z naszej wspólnej i zy

wej w nas kultury. 

KLEMENS KRZYŻAG(>RSKI 



\FCZE$N!AK - tu ;:w ierci<1d/o, "' k tury111 cddc:J 111y pruble111y d11i<1 cud: io111,·go 
njęte l!.'.i /urnu; .1<.01ncdiou·ć•q. To do/Jr';, t.:.. ; f' ::,a11u:.·a~o110 11as-::_l: ::.r~"ykle bolqcz.k.i 
;:l·1a.,'nic 111 - U'' teat r::.e. Jest to r!ou:·r)d na /Jofudanh' ostatnio s/rj':ierdzcnic, ::c· 
t eatr ;..: ·ypir~rany pr;,e::. /i/Jn i T\l ;,at;:ynd .. sant'' ing rrou:.·a ć ,,,. nar::.c 'i:, ycic. l\'arcs:::.<;if'.' 
/l. la111r sz.tul<.t; dla nas i o nas. (/ 11!lzn:1 11 nas - biorqc pod 11z.:·ag<; cick.awq k(J.11-
struk~i~~ sccnografic:z.nq. Ten po111y.rf :: „L·kranon teatral11y1J1" (tak sa!lhl 11a;,T.C a!.tiJ1 

ft/ 11or.Ł.'o .fr ) jest ;w:ictny. Sil'd~-ial r1111 z.:.· ostatnin1 r :::.<:dz.ie i pieri.i:.·sze odc::,uóc to u:..·rr1-
~<' 11ie , ::<' jl'st c111 "' Aei11ic. (.„) J'o tak. j<1U;y p1111i X i /"111 Y z 7 rzędu weszli 11<1 

~ cent; i ba;.,••ili si~· Li·· r/r)lll. Pr::. ) I Y'" iJ..''t1r.r-::, rn.'!. 1sh.i111 ntu.i::alc klasyki i s:;,.tul<. o uroku 
ret ro \'(!CZESNIAK spro1''adza 11t1s 1w ziemi9 - .imicszy i uczy c::.arazem„. 

/)o uhcjr:.„enitt / t; j s::;111kl jes:::.c::.L' ra:: '"~ '~.'i11do!!tilc1111 sohi('. iaf.z harrl:;, o 1nril11L" ';,. .( i 
Jr -..1t c:rJoI~':iek. jak bardzo ~tts-;. c::pty ; ycienz 1..-od : i t·u11;111, pii;trzqcy111i się ohor~)iqzka-
111i i sr.:·ojq bc-:z,si!110.friq. S-::_111ka jest -::,robiona /1r1Td:::_. o r„·:spt)lc::,L'.\'niL'. ult' CZ)' nic 
nazhrt pe_sy1nis!Jcznic. ( „.) Bohater rezygnuje, tcb,Jrt)' z ::, ycia i pozostaje w t yn1 
ll/((,f.!,iC-::.11y111 kn;gu :::..la. T o .\"(//I/() ::: S({Jiadc111 .ipod nr 56. 1 Oil fJTZPg r_Fi.?'(/, Ale czy 
;::au·J-::_c nn1Ji111y p1zcgryz.1 ~al?.„ 

i\lqdrego ( :::. p eu:.·nu _1:ciq ) C';.lou.··icka - .1yna - oicic'C rc-11 ci.1 / d i ~:ona J1ry111it)7..:: 
( /Jracująco-studiujqca) pragną na sil~: z~pr~ęg,1u(c: w ~~ycic , c::.yniqc z niego ,.wypra
n y mózg - mechaniczną zafiawk<;. („.) Cz_r::byi m y wkraczali w epokę „czlowick
-auto111a1' '? Czy diorly, k.u:..·aro', ko1nput cry, obiegi scalone ;:.astqpiq niy.a ltulz/..~ą. 
godna.śl', 1..:J!asnc j(t? 

\\!ikt or Filipek. (\'Varsc:;1m:a) 

Sprta,:,.~a indyl.:..' i d ua{11u.1:(j j r·d1111.)t k i. :;.arfit .:."iJo tf rocl'::)nit' . r~·· /Jrdt:J ::_at .:.'udoi.it c) , 
orilZ <V z.aintcrcSO'i.~:anial'h po pracy . jest ohcc11ic jJroh!c111c111 t ego r::_ ędu . ~c każ:ly 
111oże UJ tej sztuce zntdeźć siebie. ( „. ) /11/crcsujq cJ jest lu rór..:.'!lic:± prob!e1n postarv 
t..:.1 .1"{10lccze1lsti.i:'i c „. 

Krpty11a Kr1kict (W1 r1rsz r1w1) 

Ciqp), · (/Jurl::,ilo na1J1 po ,1:.;!or...:.: il' -:~danie: „z /.. ,r;go si{' .\1ni '"'j r: (i1 .. .' r - ::. sicbi ~· 
.1 (/ll/)'Ch się .\'111iej ccie" i ten hniccb oka::.yl.:·al si t,: ""'' ' ,11onic hardzo gor:::.k.i. Redliński 
;eszcze raz potu.«icrd-::.il. ::_c jest su.·1efll)lll podpatryt.:.·acze1n -;yóa, aklorzy nato
miast §wie!nie przekac;,ali tekst , który i<'_l'maga bardzo dobrego aktorst wa„. 

D orota i Jerzy Sosnore:scy (\\"! arszawa) 

TeatrNa 
Woli 

Dyrektor 
kierownik artystyczny 

TADEUSZ ŁOMNICKI 

Zastt,:pca dyrektora 

W ALDEM AR CZE PIK 

Kierownik literacki 

PIOTR SZYl\'fANO\X!SKI 

Impicjcnt - Jerzy Guźliński 

Sufler - Maria Cencora 

Swiatło - Lech Klaczany 

07.więk - Piotr Chojnacki, Edward Dakowski 

Brygadier sceny - Leon Bajera 

Kierownik techniczny - Zygmunt Bomba 

Pracownic kra wicckic - Anna Bilska, Tadeusz Szczepaniak 

Fryzjerzy - Elżbieta OprzaLtk, Szczepan Godlewski 

Kier. biura ob~lugi wiilzciw - Andrzej Grzybowski 
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