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(„.) socjalizm to nie wymysł marzycieli, lecz ostateczny cel i nieu iknio 1y 

rezultat rozwoju sił wytwórczych współczesnego społecze1istwa. 

Socjaliści powin ni jedynie z rozumieć, jaka siła społeczna jest ze .'Zgle

du na swe położenie we wspólczesnym społeczeństwie zainteresowano 

w urzeczywistnieniu socjalizmu, winni nadać tej sil<:! św:adomość jej inte

resów i jej historycznej misji. Silą tq jest proletariat. 

LE I 

Państwo jest pośrednikiem między człowiekiem a wolnością 

człowieka. 

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi 

innym. 

MAR S 



Komunizm jest to nauka o warunkach wyzwolenia proletariatu. 

Aby uczynić socjalizm nauką, trzeba było wpierw postawić go 
na gruncie realnym. 

Dopóki proletariat posługuje się jeszcze państwem, czyni to 
nic dla wolności, lecz po to, by trzymać w karbach swych przeciw
ników, kiedy zaś może być mowa o wolności, państwo jako takie 
przestaje istnieć. 

E G LS 

( ... ) bez walki klasowej o władzę polityczną w państwie socjalizm 

nie może być urzeczywistniony. 

Bogacze i oszuści - oto dwie strony tego samego medalu, to 

dwie główne kategorie „pasożytów" wyhodowanych przez kapita

l:zm, to główni wrogowie socjalizmu. („.) 
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Grzegorz Sinko 

rzedsla\Vleniu ,,Ha111lela11 

we wsi Głucha Dolna 

: lat ~ "jJJ<l~c tych, pe u.: n j teorii : ::ukre· u o cjr,1 oai1 : uh. Łqc::yln OP11 tnrnle war ro ·ci r :ieł 
TIV IJ/C:1111c/i : pOllOdhi. lnryc::nic lrCJklOU.:tlllynti poj1'f'il mi „/udu" I 11/l:nkr s!Ollt') „I 1dOIC00Ct''; 

1cid u I;refoncr tr<111spo:11cja 1 a pr:11k.lr il dialogil Ifomlcta i Of •Iii na p1o~t nk luclowq w :Hylu 
. I :IJ ·::o". Teorio ou:n •Jl otu ·i• w pr:ern;Jet'. jakiej ::oswje poddany „Ilamlct " , : .::nrgon 

':i~m ikar.~ im skr::ec::ąc11m : o!o.~niko rnrfiotn no u pr::erwnch mi>c/:11 aktami. 

Jc~Zi d1orl:::i o s1r11k1u ' call'j s::wki Hrc»~onn, 10 mo:'.:no jq . ·pru u·n<i::ić (::ood111• .:rcs:tq :: 11-
tul mJ clo porlsrnu·ou· po c'em..,nw rearr 1 u· ft•11tr::l'. Zosro! 0.1 u:yl·or::ustony bard::o ou.:ocme 

i w 1 ·ulu ki1•r1tnkocl1, vr:y c::um u itor nawin:::u! rlu precl'dl•nrn 1 ·11pró1Jownn~ao JU: u ::orania 
rmll'll '91 ic:pólc:c.rnej .>r:l':: l\ycl w „Trcrneclli ltzs_puń:kicj". R::cc;: polP{]O (i tu le:::y glowna 

ó~n1t·c1 w .·to:;1111ka du s:wk1 o ::uboi 1' f' Gon::au1 11 Shakespearc'u) nn pełnej iclentyfikacJi 
oh< t •rou; i r kcji ·:tu ·i „s::ufladkou:ej" - : • :::t11kq al6wnq: 11 r11cJn m:c1c1de org,111·:ujq na 

R::ec: stanoua u· 1 rod 11i ·::morlyfi/'<Ju.;n1,, pr::l ''-' ·ienie ukcji „lluml ·tn" do u; ·prjlcz1 snofici, ·or:L iu· ·d-rawienil· mutorsl·;° • w r.::n:ie kturi'fJO 11c1s1Ppujc r:ec::11u:i:;1" u 11ie tl'<Hrnli e, 
zc1mr1skowa11c ;ed11nie pr::L: l'leml')I[ llllrlcskowt'j 1mti.: 'Lt11.:ji . • t cjn rrnacclii m!odl'go Skokii:a ·in 0rdov.•crnie wi11ou:t jcutc. U Dr •snw1 u ukmw 1·r roli llamlct11 - .„kol,1ć - ndkr11u.a1 ::/Jie::

jesr cloklcrc/11ie !Cl suma. c:o ,„ u.:11pmlku ksi •cin I a111i. 111/t• rylko, ::r• rc:alia clworu kr61eirsk oo ,, idnoHeJ , 11tuncji : .• 1tuar·j bo/intern . to •r::c'1n u; clylem<1c>L' SI nk lJ rirc ·o1i.:;kim wie 1ł1/ 
::a.·1qpily realin spólcl::ielni proclukcyjn(·j i wcu i nki :11c:i11 polit11c::11eqo w Rep1tblicc Cl1oru;nc· I mor. ci potem ie r ::nsie proby klacl::t • nó: / c1 ori ·d/ • o:lcmia1 t'l'QO dcfrnuil1111tów Luerte.a

k1i:j gtl::ic.~ u· lcrrnclt :>::e:;ćtl::ie~iqruclt . Zako1ic:c•111 • jed1wk jl'st borrl:icj pes11mistyc::m• 1 i: -\lai: L·a, clic·qc u:y . .;k 1ć tlilic: e Jir.:,i:ncrnit? 'l' do • JJC1lt•1 in , 'kum ntóu· f111<1n.~ou·11ch . • 'a 

u S/iake ·p •<ue'n, u .którego winni wµlc tuja '>i' u: konc11 we tclnsn"' s1c!!n. U Brcfonn po samo- ::er .;.n . knlc; podobna il 11tyf1kacja ::osrnjc pr eprou·c d:o1 n w odnfrsicmi 1 do ca lego clu.:orti 
bnjstwie ;:as::c;:utej ofiary c1td:11C'/1 mnlu:t"Tw1cji 1 po ndu:olnniu ::C':11nr·t pr:cc /·ompromitajql'ego J\lrual 11 s:n, origr11wancno pr::e:: c::olowyd, repr1•::,•1101 t1)1L' 1iowzntnu:1•j kliki; kit>cl]I flukara, 
~u·it1r1l·u-oportt01islr'. kii.ka buwi si~· clalcj. ::nws::ujqc: bohalt•rn clo uc1t•c::ki. Na swl'j dtod:e 'lr.enk i Pidio clomn(lrt;q :li' :;mian ,, su·11cli ro nch. ci/J11 puii/ic:.110. ,; otl rn::n WlL'<l::inln . „jak 

11ie m11 1wwy llamlet 1wwc1 pr:11jnci<'lcr u; osob ie Ilornccgo, acl11- odpou.·icclnik tej pó.swc1, ~i- ię 21/it' 1" kns::t nnrocl11". 0 tnk::e moa a po::nac. )uo i cośm11 :er J• cl11i"', rów11or..::d11ic w11clajq 
mari110. :o ·/I owal wprnwcl:::ic ::: Shakr.>:p.'c1r1."11 roli koml'11tatora. ale sini si(? komc111n1nrem 1 0 . ic?hie wuro1· - dobirnu, choć nie 11·yko1 m111. Cal, • .. 1mlapkn ner my. :11" cl:io!a 
110 l:u:uc::aj dobr:e u!o:o1111m, c::11 t<!: ustau.1011 m : wodolejem i pr:11kluskiwac::cm. Nnur.:yciel B ·ana 1 0 rej .·nnll'j 1J ::po rerl'liej ::Marl::ie. M 11 r11cln. a nit• po : ;cdnin i popr:c: al cji:, 

Sku11cn . jed111111 c::lowiek zclol11y osqrl.:fr ::Io i ::ro:::umicc bol1c1tero. 10 po ·me' całkiem :n•:: uano- Slia1:e ·pearr.'a. Róu·i oc:::dnic /u 'tr::anum orlpowicch.il:iem wcl:iernnia się okcji romou· j 
wa11C1 1 ;;(l/ c1mana pr~~= cl/ugic do.~wiadc::c11ia . Ze : tderrl:Pnit·m „ n1gd :ie ni• nw c::lov•icka", ;:tuki 13ri·~a 11 a do pok.azuwanej FCI sccnil' s::wki Shakcspr'art"a jest u·spomnian1• ju:': pelne 
orn: ;; cl1oc/10/1m trnkcm skorumpowan11cll i :ci.-1 ra ·::01111d1 spólcl.:ielcóu· clobwgo do ko1"ica pro- pr::t uie. ienie akcji i problematyki „llam.l11ta" dn wsp6lc:esn11c1t realiów Rep1tbliki Cl1orwackiej, 

u:incjo111iluy „/Iamlct" Breilana. u: 1p1111ktowane odpowiednimi cytatu mi w ustach N<111r.::71riela. W .,umi oba chwyty sklnclnjq się 

Swr>j ro::rnc/11111ek ;: klikami wiejskimi i :::t u ·.,:u.>rkim. co :i~ ::: 11im1 kryje, :del'yc/owa I 
11a konstrukcj o clu±ej ::icarto 'ci i ogice. 

sic: j1·cllmk outor cl!oru·cicki pr:t•wou·orl:it· ::nr ;u:1w 1111 ari111cie tr• gea ii jcik sutun1 ; u cieki si P,·::11 ym ws::usik m jednak mam11 li Hri>fo no v · mniejs:::11m stopniu rlo c::1mienw z nowym. 
w tum cel u do u;spomnia nej 110 poc:::q 1 ku n inie js:cqo ciruikuhi: u·ciq'.: j~s:::t .l .::uu·otnf'j komi.: en· oprucowanien temat u, o w wif'l.\s::um - : 1iie::11:11kle uda1111m polqc:1•ni1•m trc1Clyc1/jnej burleski 
cji _ tło Slwkespi•cirv'nwskkj bt&Tlcski polituc·.:uej . .Tu: «im fokt pr:enic.~icnia fikcji ::e c/u;oru · komic::nej tvarstu·ie ,;:tuk. i :: powtór::eniem fabul11 i probli>mai 1ki pinwotr: om w warsttrie 

u Flsunor::e do ~pólcl::ielni w Ciur/lej Dnln •j stwrir:ci ru ptwkt wuj.'C'iu. rz u·udob 11wa u· IJ»lni POll'li:nrj. Sprawa jest, mimo po::0rÓlL'. odmienna ni:: a Ionesco: jeśli próboicnl on w „Mac·betcie'' 
burleskę pokoznnie tragedii wspólc::esnego Jlomleto popr:e;: omatorsl.;q illSC''!11:ncj~ „lfomleto" W burlLskowej oprawi• u:11ra::ic: inlll' my'!i i poglqcly. ni: a11tor ., 1akbetu" . to .iakkol viek 
SlwkcspeC1rc'C1 . Wido:mrc::n)I zabl"'I nlttora róu· 110 s;r. jak aclyllu pnka::nni 11 losów Romea i .Tul ii Pis::a"JI te słowa 11:1 al no1cq !)robi ·mC1tykę :a bm1ah ą . mógł jednak u· 11mie11it; s::wkę joko 

popr::1.·:: wustC1u•icrnq pr::c:: Spodka i towcrr::u.~ =u tragi•clic Prinmo i Tii::be. .TJT<lfklari tcmat11::acji cl::ieln Shak 'spenre·a . • Va ominst po:yrja Hrefona :tanowi doskonale pr::u-
pomnier>ic o trwalycir ogólnych wc1rtościaclL :n mego „llcrmldo" i o ciągi 'J aktuolności kon-

l'st<'P sta11ou·i slrl'~::c::eni · „Tlamletc1 " Sl1r kcspl'11re'a dokonanl' or:e: 1i.:11:::c::ckn11 •oo in110- kret1111d1 spraw w ks::tolcie :arysowanym u· tej irapcdii . Be:: aclnej ujmy r/la s::l!tki chorwac
T(lllfn : nwmy tu w11próbou:a1111 c/nv111 k imic:1111 .;1osnwn111 do cl::iś :: u·il'lkim nou:od : •niem kiej · cl/a robot11 jej cruroro, srntcia ją to je nak po::a glów1111m nirrtem ::aintcresnu·ait obecnego 

w ri>c·c•n:jorlt lk c1lerego Wątróbki, " r/nlujq '!I .,ii: jl's:: c:c od .• lau:i>t11!fch komentor:: 11 <lo „llcim-·artykult1. Z jego glóu.·nq w::a ląc:.1 sit: wio 'ciu;:ie po r.::~.ki tylko jedna sprau.·o, i·alkiem ::n s:tq 
letn „ u:11powioclanucll w XVI ksiNl::: · „Toma . om·:C' ·· pr::e:: pne:::ciU.:l'QO Parrirlo ·a. W clals::11m pr::ez autora clramatii nie::amier::ona. 

ciągu . no :: fcci>nic k.olckl)IWU, s::tuka ::ostaje pocie uno pr;:cróbce. któn j re::11ltotcm jesr „niska·• .Te:li ;:dam I sobie 'P au;p, co wla ciw1 d::it'je się :! „Ilamletem" Shakesp atc'a li' spólcl::icl

b'.irleska, 1iok .:mw 11am 110 pró~n 1·1i ::cspoltt. Obni.enie u•11:ok.iea.~. ~Jkru:~u: ::: on~ nust~p11jo• .= r- c.:e} in~cr.>ni::a~ji, zo ~obac:11my nie tylko groteskowy pr::11klc.cl o1.:2ywist11ch bli:dów, ale róu.·1 ież 
rotcno pr.:c::: tracllJ r:11i1111 u.: tak.ie w11padkacl1 pr: ·klar! un .. 111sk1 Ję:::yk l realrn (. l, 1nk r_nu.:· kary1«tturę niektór11c/1 P a yk r pólr:r:n go teatru. Có:: bowiem innego uprau:iaiq wla~cncie 
7tie: /')r::e: ::astosou:nnie do S/in/;e:pe(lrC·!l HjętPj t:· kctrlf'-:CllUralnum W)/O~tr::ellrn . C ciot IJ Ct) SI• ' 



rAcl::i !Leu w c:.nsie ,Jrób. juk llie pi.sanie 1ia ,ce11ie d::wla o pdn~j aktualz:ac)i w ·pó!c:.~snl'}, 
ktor~oo aLLtorem :;toje :;11; kolektyw? Is;7nora11cja po~wala pr:y tym insceni;;atorom : G1!1ch j 

DolnL"j na pcl11q bf':tro kę wob ·c przetwar: a11c{lo materia/u Sliakcspeare'ou:skie{lo, a dok1ry11er
·two fu Bre.~ana 11ar::uco11e z gnry) aje im puwuo.~ć siebie i poc:ucie niezachwianej s!us-no ci. 
V rc:- dtcdł.' pow ·taje jes,c::e jedun rnsceni::acja pr::eciu,• utorowi i u;órc:e :d r:en 'c z nim 

kolek111v·u tea ral11c.Qo w pos~u.kiwanitL wspolc:e 'JH'go ::cns11 ;;lawneglJ d ielo. 

U Bre.fonn w:;::11.~t ·o 10 ocl'111wa sit; :: inspiracii tku:iqcucli w 1 1torytat111enie i jawni• obo-
tciq::ujqce) po'it11ce, cilL" mo:nn bu ·oliie :apcwne w1101Jrn:1ć c11rnlo1.71,•:nq ytuacJ" której. 
kolektyw twórc::y ·prng1 i01 y cf •ktu i zn.mgcro vany pr:e:: ktorq.' _ cłoktryn U-1 01 ych u: onej 
du;:ili ::n l1e:w:.gl <i11ic 01.Jowiq:ującl! prze:: pr_cwocli w 11grupou:an1a i .frodow1 ku, sllJ;or:u 
.llnmll'tn" roumic gorliwie spelniaiq<'el}o wyt11c1 I! ni ofi ·;alne. jak to uc- 1nio110 w GliichcJ 

Duh •'i :: u·11u1c:::n11mi oficjalnymi - i z doklacl11ie ~ownym sku.tk;o.:m. W ob L u:ypctcl ·nch 
t:hod::ić bc:<Lie o uclaptację, gd ::; il! ko11formisti1c- i 1 pcu; 1J c ieliit• prou:nd::i co wpych1111ia 

konstrnkcję elem1:11tow. któr11cl! pr:: yjqć 0110 nic mo~t', a pr::eto i!o j oo :: :: :: nia. Jak ię 

· bou:ii>m Wyda1e. rnkces lub pora:ka tl11mac;;;a Sltak<!speare'a n kolein J j ::yi· dom j po z (C?lJ 

11ntvt'! ci::iesic:ciolecia) polega międz11 in r111mi, przy dop rn::c . u 110 r•i a na ·et konie( ::1 o 'L'i !ICI -
·aniCI sfo tlo ws::elk'clt środków, jnkich dostarcza ewolucja myśli teat ·aLnej, na 1 t ·odom ~nil! 
·obie wln:mej roli t ranslatora ::e wszystkimi 1\011 sekwencjami. które ::: t J roli tt IJnikajq. To an o 

dotyc::.11 li.: jcs::c:: wi 'ks::ym stopn iu adaptacji sir,gajqcyc/J u; glqb teh u. i tu tl'!n 111 

v ·::ystkim moglob11 sic okazać u::ytec:ne u~n<rnie faktu doko1zu.jqcej się 1 a na ··zych oc::ac:h ti: -
mnty'?nc.ii s::.tt1k Sfwkcspeare'a . 

No!l' · imcrpretac je nic mogq, poci arn~bq clru::gocqcyr:h porńwnań i ::ar::utu doko 01 iu ud
t~yc:ict 1 ·ab c ni ·:':ującego autorct, :mll!ninr' w spos b ::asad1 ic::y cenar i u ·::a ::opi. anego w po

:rtat'i tek t1i, a ·o · a tum icl::ie ogólnej w11mow11 d:::iela . l'r::y c:alcj ::micm o·ci, u.:ra:;: ka::dq 
epoką, /J!lllktu widzenia na problematyk•: clrn malow Sltake~peare·a. i~t11iejq jednak oranice 

zakreślo11P pr:e:z fakt, ::e interp retowane utwory q wyk onc:on11mi stc11kturami: kto te struk-
ury niszc::u. wysti>puje w roli psuja, o nie tworcy. Natomiast jawne oiu:arcic clr::wi pr:::e•l 

'1:iełami, którl' sta nowiq opracowanie tema tu, nie ::oś adaptację, :aspokaja pot•::cb be::,Jośre 

dnit•oo wypowiedzenia s ię o sprawach bie:':qcych, a równoc~eśriit· rh~ć opar i 1 się na · ·t·lo
::nacz11yc: l1 i trwalych t em atach , stwor::onych przez najpopularni jszeQD dran nturga ry 1 o i:o-
2yt11ej. Paclajq wted11 w;zelkie ograniczenia, autor ::yskuJe pra ·o do 111cku.•r:stronowanej po::11di 
ti.vorcy , a jego d::ie!o - d o oceny nie;;ale~nej od Shakespcare'ou."kich poroti:1 li, jakkolwiek 

aka ocena miałaby wypaść w każdym w1marl ku.. 

ztuki Sha.kespeare'a. w roli tematów (fragment) Dialog 197/j nr 1 

S ŁUP SK I T EA TR DRAMATYCZNY 

Dyrekto. 

JERZY RUDNIK 

Kierownik artystyczn:v· 

RYSZARD JA 'NIEWICZ 



Kierownik tcchni czu · 

JERZY OSTROWSKI 

Kierownik praCO\'. ni krnwi,..ckiej - .Jan usz \"l'icrnck 

Kierowmk p:«tcowni perukarskiej - Irena Pakuła 

Kierown ik pracowni plastyczne j - Maciej Gawlak 

Stolarze - Jacek .lurcaba. Zbigniew Tomkowicz 

Szewc - Ry zard Kowale\\' ki 

TapiĆer - R~ ;i;ard Zielińs.ki 

GL brygadier elektryk - tan i law Indru. yna. 

Akustyc: - Krzy ztof B eduar ki, Janu z Wy o<·' • 

Brygadier ,;ceny - Bogdan Abel 

Rckwi.i:yto!" - E\1 a -0. tro\1 ka 
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