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Z e5p6f Teatru Polskiego w Biel- się w więzieniu) jest w gruncie 
sku-Białej wystąpił 21 pat. rzeczy zamaskowaną jedynie - tra· 

J dziernika z premier<>• . .-ym gedią królewleza Hamleta. Mate 
spektaklem sztuki wsr.iólc-i.e- Bukaric to przecież Klaudiusz. Mil~ 

snego jugosłowiańskiego au tora tvo Puljiz gra Poloniusza, jego córka 
Bresana „Przedstawienie Hamleta Andzia obsadza rolę Ofelii. prze· 
we wsi Głucha Dolna". Rzecz do- ł w<>dniczący Rady Zakładowej jest 
tyczyła realiów spółdzielni pr<>duk- Laertesem, a bufetowa w gospodz:e 
cyjnej, działającej - jnk ~:ę to - królewną Gertrudą. 
mówi - na głębokiej prowincji, w _..,. . . 
warunkach„ życia poiitycznego Re- Reaha duńskiego dworu kró:ew-

-fe'likj1 :hQQ[Wac;l.>i~j- na_pz;itku~ ~[ieg~ zas~:~ne --~ostały real:am! 
a szescoz1es!ątych. ' spóldzleTnl proouscyjner.--w~-ien 
Pewneg~ .dnia wiejskie zebranie sposób Bresan przekonuje nas. te 

przedsta~1c1ell F_ro.ntu Narodr~w.egi;> sprawy 0 klóry~b mówił Szekspir, 
poslanow1lo,,_ lrob1c coś „po lmii 1 . ' . . . 
na bazie kultury". Tak rodzl się są w1eclnte zywe 1 mimo przyję-
idea wystawienia własnymi siła- tych uproszczeń - wcale nie de 
m~ s~ekspirows_ki~g? .. H_;:: mlf>la' '. ,śmiechu. Przedstawienie pokazujE 
Wnakz~ naj":'y_b1tn:eJ~Zt; dz'.eło dra- nte tylko odpawiedniość tropów 
maturgu elzb1etansk1e1 iest za . . • 
trudne- dla chłopskich wykonaw.· szeksp1rowsk1ch I wspołC%esnycb 
e6w; napisane zbyt zaw·llym;-'skom- aie jest równiei sprzeciwem wo. 
plikowanym język iem; . Za~zY.na ~ię bee martwego folkloru I za" 
przeto proces poprawiania Szeks- . . , 
pira, przerabiania na własne ko- razem propozycJą zywego tea.r1 
pyto. uzupe!niańia. Mamy zatem """'· plebejskiego. 
prześmieszną momentami - próbę · . • 
Bresana tworzenia teatru w tea- Zakończenie widowiska jest oesy 
trze, próbę wykorzyst,aną owocnie mis~y:::zne, pada st~ier~.z~nie „n_i 
l w wielu kierunkach. gdz:e n !e ma człowieka 1 tak s1' 

, ~ • też kończy ten prowincjonaln~ 
CAle jest to tylko element s.ruk- Hamlet. Swój rozrachunek z wiej 

turalny, albowiem mimo zacięcia skimi klikami i w.izystkim. co si• 
burleskowego. m imo topornej tra- za t?'m k:tje, Bresan kończy cho 
westacji tragedii Hamleta, cala chohm t!lncem. 
utuka nakierowuje uwagę widza Bielskie ,przedstawienie. któreg1 

. . . l eżyserem jest Wanda Laskowska 
\ na najwazme1sze problemy naszej_ trzeba uznać za bardzo udane 
wsp6łczesności. Oto jest postać S wielnie, żywiołowo zagrał Kazi· 
wiejskiego chłopaka Joco Skokica, mierz Czapla w roll B1:1karida._ je· 
który dowiaduje się że jego ojca ~zcze raz p<>kaz:ał sw'?Je, mozhwo·. 

. . . sci aktorskie Jerzy Dziedzic w roll 
wsadzll4 de> w1ęz1en1a za malwer- .Joco Skokica. Dobre rzemiosło za· 
aację spółdzielczych pien:ędzy. D<>· prezentowali r 6wniei: Aleksande1 
właduje ~ę on również że ojciec Bednarski w roli przewodnicząceg< 
/ . · · .. ' oddziału Frontu Narodowego, Iwo· 
Jest niewi nny; te 10 milionów din~- na Omąkowska w roii Andzi, Da· 
rów sprzeniewierzył Mate Bukar1c, r iusz Piekarz w roli n auczyciela · i 
prżewodniczący spółdzielni i zara- reżysera przedstawienia „Hamleta" 
zem najważniejsza posta~ w Głu· W Głuchej Dolnej. 

chej Dolnej. Chłopak na własną Zespół aktorski dal z s!ebie 
rękę· zaczyna śledztwo, rychło orze- wsz!~tko, by utrt_ymai: spe~takl we 
konuje się że soołecznością wiej- własctw)'.m rytmie - zarow~o w 

. ' . · . sekwencJach satyrycznych. Jak i 
sk4 rządzi silna klika, niszcząca trag icznych. Wspomnieć zatem na· 
1woich wrogów epite tami „wróg leży również o znaczącym udziale 
ludu", „reakcjonista". „burżuj". Zbig~iewa Cieślara, Lidii Maksy-. , „ . . mow1cz, ałgonaty Kozlowskl·ej 
,,monarch1sta: ~to 1 zarys fabular- oraz: inny h aktorów w epizorla . 
ny przedstaw1e ma. Scenogr ię przygotował ~ ek 

Tragedia młodego Skokica (oj- 'l'om · , a muzykę 11kom ował 
ciec bowiem ze zgryzoty : esi'ł p· Hertel. 

""-'-'-'-'-'-'''''''-''-'-'-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 


