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OSWIADCZENIE SPECJALNE REŻYSERA SPEKTAKLU 
W SPRAWIE PRZEDSTAWIENIA 

(Tylko dla podejrzanych) 

Społeczność, z którą poznajemy się w sztuce Breśana, w okre
sie przedsierpniowym mogła uchodzić za lustrzane odbicie naszej, 
polskiej społeczności. 

Wiele się w Polsce od tego czasu zmieniło, ale ile i czy napraw~ 
dę wiele oraz co jeszcze powinno się zmienić - coraz trudniej po
wiedzieć. 

Wszyscy czujemy bliżej nieokreśloną niepewność, bo czegoś się 
boimy. Pytamy się więc co nam zagraża i co nie może uzyskać na
szej aprobaty. 

Przypatrzmy się jak biegnie życie we wsi Głucha Dolna, a być 
może uzyskamy możliwość oceny posierpniowych przemian. Smut
nym stwierdzeniem jest, że demagog (Bukara) z jego kliką rządzi 
dzięki przyzwoleniu całej wsi, i w tym przyzwoleniu musimy do
strzec tdkże i naszą wspólną, obywatelską winę za to, co do nie
dawna się działo i co łatwo może się powtórzyć. 

Wystarczy sobie pozwolić na ogłupianie się przez propagandę, 
demagogię uznać za przejaw mądrości, umiłować błogi spokój za
kłamania, by w tak zorganizowanym świecie przemijającej fikcji 
przeżyć niepotrzebnie życie. 

Dwa razy powtórzyłem tu słowo demagogia, ale czy jest dzisiaj 
jakieś groźniejsze słowo? 

Odważnie porównajmy się z postaciami sztuki, z kim przyjdzie 
nam się utożsamić? 

Czy z bezradnym (?) nauczycielem, którego wiedza i inteligencja 
jest ignorowana przez ogół w gruncie rzeczy głupich, pozbawionych 
ambicji mieszkańców wsi, ale, mających aspiracje do tworzenia 
wartości, których nie pojmują. Zaś winą naszych „nauczycieli" było 
to, że godzili się z tym życiem na niby, aby po prostu dać utrzyma
nie swojej rodzinie. 

A moż·2 bliski komuś wyda się (Puljo) - „lojalny" i bezwolny 
poddany (Bukary), dzięki czemu może mieć najpiękniejszy dom w2 
wsi? 

A może zaimponuje komuś młodzieżowy działacz (Macak) rów
nie „lojalny" jak Puljo sługus Bukary dobrze wiedzący, że nie ma 
sensu mieć skrupuły. Podobny mu jest karierowicz (Simurina), któ
ry wykorzystuje szansę na błyskawiczny awans, by dostać się do 
sfery, do zarządu. 
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Z którym z nich możemy się wszyscy każdy z osobna porów
nać? Na szczęście jest jeszcze niezależny, młody gniewny (J oca) . 
Prawdopodobnie większość z nas dnajdzie siebie w tej postaci -
jedynego szlachetnego buntownika, który chociaż ponosi klęskę to 
jednak staje się moralnym zwycięzcą. 

I chyba w tej bezkompromisowej postawie człowieka walczącego 
ze zwyczajnym złodziejstwem i zakłamaniem widzimy pozyt~wi:e~ 
go bohatera naszych czasów. Inna postawa prowadzi do zaleznosci 
i takiego stanu umysłów, kiedy całe rzesze stają się masą ideologi~ 
cznie uzdatnioną, jak to kiedyś obrażliwie określano - zasobami 
ludzkimi do zagospodarowania. 

Może przyjdzie nam z pomocą Bresan, który przywróci nadzieję 
wątpiącym i podniesie na duchu oddanych sprawie, byśmy nie stali 
się podobni mieszkańcom Głuchej Dolnej. 

Byśmy nie stali się raz jeszcze podobni mieszkańcom Głuchej 
Dolnej . 

JAN SYCZ 

.„ .. „ .. 
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KRYTYCY O BRESANIE 

( ... ) Tytuł świadomie mało dynamiczny, jak wyciągnięty z budują
cej statystyki prowincjonalnego urzędnika od kultury. I rzeczywi
ście, na scenie mamy współczesną wieś jugosłowiańską, a mówiąc 
sciślej, zebranie w Głuchej Dolnej „miejscowego aktywu Frontu 
Narodowego, członków spółdzielni produkcyjnej" . 

Te wszystkie realia społeczne są nie bez kozery dokładnie zazna
czone. Bresan bowiem jest przedniego formatu realistą, który wy
chodząc od szczegółu, grzebiąc się w tym, co najbardziej lokalne, 
potrafi odnależć w niby miałkiej zaściankowej rzeczywistości uni
wersalne postawy ludzkie ( ... ) 

KRZYSZTOF GŁOGOWSKI - Anatomia Kliki 

Kierunk i 1977 nr 29. 
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( ... ) Akcja tragedii młodego Śkokića jest dokładnie ta sama, co w wy
padku księcia Danii, tyle tylko, że realia dworu królewskiego za
stąpiły realia spółdzielni produkcyjnej i warunki życia polityczne
go w Republice Chorwackiej gdzieś w latach sześćdziesiątych. Za
kończenie jednak jest bardziej pesymistyczne niż u Shakespeare'a, 
u którego winni wplątują się w końcu we własne sidła. U Breśana 
po samobójstwie zaszczutej ofiary cudzych malwersacji i po odwo
łaniu zeznań przez kompromitującego świadka-oportunistę, klika 
bawi się dalej, zmuszając bohatera do ucieczki. Na swej drodze nie 
ma Hamlet nawet przyjaciela w osobie Horacego, gdyż odpowied
nik postaci, Śimurina, zachował wprawdzie z Shakespeare'a rolę ko
mentatora, ale stał się komentatorem nadzwyczaj dobrze ułożonym, 
czy też ustawionym: wodolejem i przyklaskiwaczem. Nauczyciel 
Śkunca, jedyny człowiek zdolny osądzić zło i zrozumieć bohatera, 
to postać całkiem zrezygnowana i załamana przez długie doświad
czenia. Ze stwierdzeniem „nigdzie nie ma człowieka", oraz z cho
cholim tańcem skorumpowanych i zastraszonych spółdzielców do
biega do końca prowincjonalny „Hamlet" Bresana . 

GRZEGOR Z SINKO - Sztuki Shakespea re'a w roli t ema tów 
Dialog 1975 nr 1. 

(„.) U Szekspira „pułapka" miała demaskować przez objawienie 
ogółowi prawdy, tu natomiast prawda jest ogółowi znana. Tam wy
starczyło prawdę okazać, aby przywrócić światu sprawiedliwość, 
tu natomiast demaskacja jest zbędna i nieskuteczna. Bowiem Bre
śan pokazuje świat zdehumanizowany, w którym prawda nie tylko 
nie jest konieczna, ale nawet bywa szkodliwa. Demaskatorska funk
cja „teatru w teatrze" nie mogła więc zaistnieć u Breśana, bo nie 
można zdemaskować czegoś, co jest ogólnie znane . A jeśli brefanow
ski tłum także nie podejmuje prawdy, to niekoniecznie przez brak 
odwagi. 

Po prostu Breśan pokazał rzeczywistość społeczną której funk-

cjonowanie opiera się na n ie prawd zie. 

Mimo tego sztuka nie wydaje mi się aż tak pesymistyczna. Prze
cież nie można wiecznie świętować . „ 
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WŁODZIMIERZ CEGŁOWSKI 

Opowieść o powiatowym HamleÓe 

Program Teatru Wybrzeże 
8 09 1978 r. 



.,, 
IVO BRESAN 

(ur. 1936), z wykształcenia slawista i filozof, na co dzień nauczyciel 
gimnazjalny w Sibeniku, jest autorem kilku dramatów i scenariu
szy filmowych. Najgłośniejszy z jego dramatów PRZEDSTAWIE
NIE „HAMLETA" WE WSI GŁUCHA DOLNA (1972) doczekał się 
wielu realizacji scenicznych (prapremiera polska odbyła się w Te
atrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w roku 1976) oraz rodzi
mej wersji filmowej. Brefanowski „Hamlet" jest jak nazwał go au
tor, pierwszą częścią „czegoś w rodzaju tryptyku". Pozostałe dwie 
części, pisane w identycznej poetyce tragigroteski to sztuki SZA
T AN NA WYDZIALE FILOZOFICZNYM oraz WIZJA JEZUSA 
CHRYSTUSA W KOSZARACH JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2507. 
„W tryptyku - pisał Breśan - pragnąłem zrealizować zasadę, 

którą wyznaję od młodości i która tkwi we mnie jako mój ideał 

estetyczny jest to połączenie wzniosłego i banalnego". 
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