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JUGOSŁOWIAŃSKI HAMLET 

Przywoła nie w tytule sztuki Brc;ana arcydram lu szd.spi rowskicgo lokuje ją w dlugicj i bogatej tradycj i 
utworów, pows ta łych w nawiąza ni u do wzorców fa bu la rn ych czy osobowych wielkiego pisarza an gielskiego . 
Zainteresowan ych tą pasjonującą problematyką mo.!na odesłać do znakomitego stud ium G. Si nki pt. „Sztuki 
Szekspira w roli tematów' ', opublikowanego w „Dialogu" ( 1975 nr l ), wnikl iwie, z wyśmieni tą erudycją roz
patrują ego rozmaite odniesienia. a marginesie pozoslawimy inne leż zagadnienia, nic będziemy miano
wicie dociekać, czym k ierują s ię aul orzy, ·akie nimi powodują moty' acje do wpisywa nia wła snych przemy
śleń i doświadczeń w wątki czy poslaci cudzych lebtów. Świa t wa literatura a.i. roi s ię od parafra z, trawestacji 
i stylizacji, aluzj i i cyta tów. Czego by .ię jednak nie powiedziało o tego rndzaju pra ktyce drarnatopisar·kiej 
i literackiej , trzeba tę twórczo ć oceniać z punktu widzenia jej samoi ·1nej wart ości, u św i adamiając sobie jedynie 
oddziaływanie róż norakich inspiracj i. 

Tak też jest w przypadku jugos łowi a ńskiego „Hamleta '". Jego a utor, Ivo Brcl:a n (ur. 1936), syn Dalma ji, 
z wykształcenia !awista i fil zof, 11 a codzien profeso r 0 imnazjum w Sibeniku, jako pisarz ma w swoi m do· 
robku ki lka dramatów i scenariuszy fil mowych. Spośród nich - Dajwybitnicjsze i głośne już dzieło - ,.Przed
stawienie „Hamleta" we wsi G łucha Dolna", mające dlugi szereg rea lizacji scenicznych, z =go trzy w Polsce 
(Zielona Góra, Wrocław, Warszawa) . a t akże rodzimą wersj ę filmową. Bresanowski „ Hamlet" jest pierwszą 
czę cią, jak nazwał go autor - „czegoś w rodzaju tryptyku". Pozostałe dwie części , napisane w iden tycznej 
poetyce tragigroteski to: sztuka „Szatan na wyu1 iale fi lozoficznym" , będąca trawestacją wątku fa ustycznego 
oraz „Wizja Jezusa Chrystusa w koszarach Jednostki Wojskowej 250T, w której szk icuje zderzenie wizji Chry
stusa, jaka nawied7.a żołnierza , stojącego n warcie, z realn cią życi a kosza rowego. Znam tylko część drugą, 
to też nie potrafię oznaczyć sensu i wymowy cal ści , jej powiązań struktural nych i akcentów ide wych, wy· 
prow dzonej z oglądu świ a ta i uwikłanego w jego ko ntekst czlowicka - postawy. Ale bez większego ryzyka 
błędu możn przecie ż zakładać, iż pisarz odwołujący s ię do takich postaci jak Hamlet i Faust, prawem pre
tekstu próbuje określ ić jakieś odnies ienie do czasu teraźn iejszego. 

Natomiast następujące credo Bre~na odchyla to, co jest znamienne dla jego pisarstwa, podsuwa nawet 
klucz interpretacyjny: 

„W tryptyku pragnąłem zreal izować zasadę, którą wyznaję od mlodości i która tkwi we mn ie jako mój i deał 

estetyczny: jest to połączenie wzniosłego i banalnego" . 

Wzniosłość zatem i banalnoś pojmuje jako kategorię toż.samą, jako int grację przeciwstawnych wartości, 

które przenikając się wzajemnie rodzą jed ność d ia lekty1..-zną . Takie rozumienie i ocena rzeczywi stości wyklu
cza wszelkie konfrontacje obu skład ników, pokusę ich wyodrębnienia. Dzieje się to już na poziomie miej
sca i środowiska tej sztuki. 

W schematach królewskiego dramatu została wprowadzona rea l n ość chłopska, pisarz przeprowadza tę 

operację konsekwentnie i rygorystycznie, zas tę pując elementy życia dworskiego realiami wiejskiej spółdz iel ni 

produkcyjnej , modulowanymi rubasznie i burleskowa wedle regu ł trawestacj i. 

Dopowiedzmy tylko, iż są to realia jakiejś wsi dalmatyńskiej, którą na podstawie m. io. dialektu oryginału 
umiejscowimy w stronach rodzinnych au tora, niedaleko Sibenika, na tzw. Zagórzu. Chociaż , nawiasem mó-
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wiąc , topografia akcji i jej d okład ny cz::is są w gruncie rzeczy sprawą marginalną. Je t 1 zderzenie chyba 
zokujące. Na pozór tylko następuje obniżen i e tonacji w sto. unku do szekspirowskiego wzorca. Porównajmy 
choćby po taci , i h język , realia, w które są zanurzeni, całą sferę świadomości kult urowej . Izolacja · polecznoś i 
wiejskiej od świata nie jest zupeł n a. Prze iwnie, rewol ucyjne p rzeobr:i żc nia są fak tem ewident nym, nowy 
porządek ekonomiczny i pol ityczny oznacza w po. ób wyraźny jej egzy !encję i ksz t a łtuj e ją wed ł ug relacji 
współczesnych - nie ma co do kgo najn111iejszych wątpliwości. Lecz wszystko, co przy h dz i z zew nątrz i wcho
dzi w obieg codziennego życia , zostaje s pła Lczone i zwulgaryzowane, staje s ię karyka t urą. Odno i s ię t np. 
do opacznie dbiera n eh i fałsz_\ ie. najczęściej po doktrynersku czy cynicznie utnva la nycb norm s połecznych. 
Dotyczy to całej wiedzy o dalekim wprawdzie, lecz siln ie c ią7.ącyrn na życ i u wiej kim systemie. Sam zreszt 
pomysł , 1 yszły od li zu ~a i pryciarza, ażeby zagrać szekspirowską zt ukę, okazuje s ię dla tych Judzi, wyłącza

jąc nauczyciela, czymś OCLYWi>tym, w granicach ich możliwości, kompetencji. W tej wa rstwic utwór Brc~na 

jest przenik liwie ostrą k ry tyką pewnego wyboru kult urowego, za który n b, nie na leżałoby obarczać winą 

tyl ko s1 óldzielców z Głuchej Dolnej. Stanowczy protes t nauczyciela powoduje rezygnację z wys tawienia 
dz i eła orygi nalnego na rzecz ludowej śpiewogry na ten sam temat. Jak si ę wydaje, i ta koncepcja teatru, skro
jona na miarę możli1 ośc i odtwórczych kolektywu spółdzielczego i zgodna z jego wyobrażeni a mi o dz iałalnośc i 

kulturalno-oś1 iatowej, z jego mentalnością - pozos taje chy ba poza akceptacją pisarza. Pozos taje problemem 
otwartym, dla wymowy ogólnej sztuki może i drugorzędnym, jakby mimochodem zauważonym . Naszą uwagę 

skupi a coś znacznie ważniej szego. Bre. an za puszcza głębiej swoją sondę rozpoznawczą. Szczególnie bowiem 
jest uwrażl i w iony na sytuacje połeczne, na ich arytmię i napięcia. przeradzające s ię w konfl ik ty z w ze ł ki mi 

nastę ps twa mi. Dzięki objęc iu przez elitę spółdzielców szekspirowskich ról, rozszyfrowuje j ą i dema. kuje na 
planie ich realnego życ i a , redu kując swoich bohaterów do wymiarów tyle żało ny h co groźnych i niebez
piecznych dla fadu s połecznego . Zastosowanie chwytu teatru w tea tra:, nic tylko w funkcji szekspirowskiej 
„pułapk i na myszy", obnaża mechanizmy funkcjonowa nia kliki, wy nuwając z jej po tęp 1 ;m ia t . co mogli
byśmy nazwać prawdę życ ia . Weryfikuje ją uniwersalną normą ludzkiej moraln ośc i , i w tym powiela 1·o r111 u !ę 

s ekspirow ką , potwierdza, jak jes t ona żywa, wiecznie żywa , Z j ed ną poprawką : Brefa n j..: t wszakże p ym i
s t ą. Jakby sugerowa ł smętną bądź co bądź reflek sję o niezniszczal ności klanu, o jego z.ręcznoś ·i i sile, co daje 
mu ręk ojmię niez: k łóconej prz z nik ogo egzystencji. Rozpaczliwe stwierdzenie wi jskiego Hamleta, że nie 
ma wśród tej spokczności , w jego otoC'len iu jednego człowieka, milknie we wrzawie opętańczej zabawy, 
ś p iewów i kola, i nic nic wskazuje na to , że pro~ba nauczyc ićla, aby zapał ne świa tło w zapad łych iemnoś

ciach, goetheailskie „Mehr Licht" dotrze do świadomości gromady, tchórzliwych i zniewol nych oportu

nis tów. 

Niemniej sz tuka nie kończy si<;: akcentem rezygnacji, wydobyć z niej można i trzeba wartość krzep i ąc . 
Jest nią konieczność przeciwstawienia si<;: wszelkim nieprawidłowościom, unaocznia sens wyt rwałego oporu 
i sprzeciwu, bez czego trudno by było zamyślić sobie jakikolwiek sprawiedl iwy porządek ' wi::i ta. Sądzę, że 

Brc5an - moralista żarliwie wypowiada to przeświadczenie. 




