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Już czas nieporuszonem wybierać obliczem, 
Smierć, albo gorzkie życie, z czego więce; niczem. 
Bóstwo ieżeli ;esleś, oświeć mo;ą wolą, 

Mam/i starzec przed srogą schylony niedolą 
Więdnieć dluiei. lub skończyć okropne rozpaczy 
Cóż ;estem„. kto mnie trzyma.„ i co się śmierć znaczy 
Jest to koniec ucisków, ;edyne schronienie, 
Po długich troskliwościach spoko;ne uśpienie, 

Sen taki wszystko marzy. Lecz po tym zaśnieniu, 
Często nam o straszliwym mówią przebudzeniu 
Grożq nam, =e z rozmysl.?m gubiących się marnie, 
Wieczne na innych światach czeka;ą męczarnie. 
O! niepf'wny przec!todzie! o wieczności sroga! 
Na samo twe wspomnienie serce ziębi trwoga. 
Oh.' kióżby móg! bez ciebie znosić życia nudy? 
Szalbierskich święcenników uwielbiać obłudy, 
Niestatecznych kochan<!k adorować błędy, 
Pfas:.czyć si~ pr;ed odęciem noszących urzędy, 
I ukazywać duszę cierpiącą głęboko, 
Przy;aciolom nieszczere zwraca;ącym oko; 
W takich byłyby razach słodkie wielu męty, 
Lecz skrupuł samobóicze hamu;e sztylety. 
Broni leczące smutek zadać piersiom rany, 
Z rycerzy boiaźliwe czyniąc chrzeciany. 

(Akt 3. Scena 1.) 
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c:Fragmenlg z fzsiążfzi 9'/l. Cfllorozowa 

p. t. ,,cSze&spir" 

O „Hamlecie'' napi:ano w r1iżnych językal'h świata ogromną ilość prac, 
dociekań i komentarzy. Liczba bibliograficznych pozycji (artykułów i k i~
żek) doly<'zących „Hamleta" wyno i zapewne około dwudziestu tysięcy . 
Nie jest to rze<'zą przypadku. Bieliń~ki - zupełnie słusznie - nazwał 
„Hamleta" „najwspanialszym brylantem w promienistej koronie króla dra
matycznyl'l1 poetów". 

Amlct - stm·ą fo1·mę muenia Hamlet. , potyka się w starych skandy-
1iawskich opowieściach. Badacze rozczłonkowali ten wyraz na jego części 
składowe: imi własne Amie i dodatek Oti, który oznacza „szalony", 
,.W~<'iek!y". 

.fok się zdaje , p <:. l" udo szulrńslwo Ham!Pta z dawien dawna <:.tanowiło 
składow~· eleml!nt tej opowieści. B~·ć może, iż epitet „wściekły", ,,sza
lony" wyraża tę uln~•tą namiętność, która od po<'zątku cechowała postać 
HamJeta. 

Opowi eś<- o Humlef'ie po raz pierwszy napi!ml w końcu XII wieku duń
ski 'kronikarz Saxo Gl'ammaticus. W zamierzchłych czasach bałworhwal
stwa - tak mówi ta napisana po łacinie opowieś<~ - Horvendilt, namiest
nik Jutlanrłii, zabity zo!ltal w czasie uczty pl'zez brata swego Fengo, 
który nast~pnie poślubił wdowę po nim. Syn zamordowanego, młody Am
let <tak naz,·wa f!: axo rrrammaticus) no. tanowił zemścić <:.it? za zabój
!ltwo ojca. Ab~r zyskać na c?.a ·ie i uchodzić za nieszkodliwego w oczach 
przebieR"leg·o F<>nga , AmlPl u<laje obh1kani>g-o . Wszystkie jego czyny ~wiad
rzyły o „całkowilym umysłowym zaćmieniu", lecz w '1.'Ypowiedziach jego 
nkrywalu sit;- ,.bezdenna chytro~1;" i nikomu nie udało się zrozumieć ukry
tego . en!'u jego slfiw. Szekspirowski Hamlet również ukrywa w swych 
. lowarh tajemne znaczenie. To udane „zaćmienie umysłowe" podpov.rie
rlzianc było w pewnej miel'ze także i przez osobiste właściwości mleta, 
albowil'm według wspomnianego kronikarza, był to c7.łowiek, u którego 
rtast~pował~· kolejno po sobie goraczkowa działalność i całkowity upadek 
sił. „Dolrnna\\" ZY ('Z~•nu wpadał on w bezczynność" - pisze Saxo G1·am
maticu~. Pl'zyjaciel Fent('a, „człowiek . ba1·dziej pewny !liebie ni?: rozumny"' 
Cprzyszl~' Poloniusz). podjął się sprawdzić, czy istotnie Amlet jest obłą
kany? A hy podsłuchać rozmowę Amleta z jego matką, ukrył się pod po
słaniem ze slomy. Lecz Amlet b)'ł ostrożny. Wszedłszy do matki, przede 
w~zystkim p1·ze~zuka l cały pokój i znalazł ukrywające(!:'o się szpiega; za 
mo1·dowal )!O, poci;,tł trupa na kawałki, ugotował je W wrzątku i rzucił 
:1<winiom na pożarcie . Potem wrócił do matki, długo „ranił jej serce" 
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wymówkami i pozostawił ją we łzach i przygnebieniu. Fengo · wysłał Am 
leta do Anglii w towarz:vstwie dwóch dwouan (prz:vszli Rosencrantz i Guil
denstern). wręczvwszy im poufne pismo do angiel!lkiego kr61a, w którym 
prosil o ściecie Amleta. Amlet (tak samo jak i Hamlet 1;1 Szek~pira). za
mienia ten list na inny i angielski król posłał n.a straceme zamiast ruego 
<lwóch towarz:vszacych mu dworzan. Angielski kr61 przyjął serdecznie Am
Ieta, długo z nim rozmawiał i był zdumiony jego rozumem. Amlet po
ślubił córkę władcy Anglii . Nastennie powrócił do Jutlandii. na uczcie 
spoił Fenj?a oraz jego dworzan i podpalił pałac. Dworzanie spłonęli, Fen
gowi zaś Amlet wlasnorec?.nie odrąbał głowę. W ten ~posób zatriumfował 
Amlet , który, jak pisze Saxo Grammaticus, „przewyższył Herkulesa swxmi 
-czynami" . 

W i-ole.u 1571> pisarz francuski, Belleforest, odtworzył tę starodawną 
legend w swoich .,tragicznycb opowieściach" . Osnową tematu - zarówno 
dla BelleCoresta jak i dla Saxo Grammaticusa było dokonanie krwawej 
~emsty . Zabiwszy wroga Hamlet woła: „Opowiedz swemu bratu. którego 
zamordowałeś tak oh.Tutnie, iż zg-inale$ zabity, niechaj jel!O cień ukoi ta 
wiadomość wśród błoj!osławion:vch duch6w i zwolni mnie z obowiązku pom
sty za krew rodzinną". 

W latach dziewięćrlzicsiatych XVT wieku na scenie lond~rńskiei \Yysta
wiona była ztuka o Rami cie, w której (jest to wszystko, co o niej wiemy) 
pojawia się <lurh zabitego ojca. W roku 1596 Tomasz Lodge ni ał o „bla 
dej twarzy widma, która ze s<·cny h-rzyczała żałośnie jak handlarka ostryg• 
„Haml~ie, pomści.i!" Autorem tej sztuki był, iak się zdaie, Tomasz Kyd . 
Jego twórczośt jes t znana z jed~1ncj zachowanej do naszycl1 C7.asów ztuki: 
„Trag dia hiszpańska" (15 6). 

Szekspir two1·zyl swojel!O „Hamleta", znają ową sztukę Kyda, a także 
nie tylko francuską opowieść Belłefo1·esta, lecz jak stwierdzają badacze, 
również sta1·ożytn1,1 łacińską wersję Saxo G1·ammaticusa. 

Według lów Of Jii, Hamlet był niegdyś „zwierciadłem mody", władał 
„szpaJa. wojownika" i „językiem uczonego", miał ,;powierzchowno:ć dwo
rzanina". I oto ten olśniewaj~cy młodzieniec wstąpił na uniwersytet 
W angielskich zaś uniwer ytetach owego czasu (Szekspir w ,,Hamlecie", 
jak i w innych swych sztukach, pod cudzoziemskimi mianami i strojami 
opisywał otaczającą !!{O rzeczywistość) istniała przepaść między „szlachet
nie urodzonymi" bogaczami 1 ubogimi . tudetnami. U jednego ze współ
czesnycl1 znajdujemy na przykład następujące · wiadcc~vo: „Bogaci ludzie 
szlacheckiego tanu poss'lafo swoich synów na uniwersytet jako do naj
lepszej szkol~„ fechtunku i tańca". A równocześnie istniało prawo zabra
niające ubogim studentom Oxfordu i ambridge pro ić o jałmużn!,' na 
ulicy. Ilamlel przekro Z)'ł tę przepaść i zaprzyjaźnił !li~ Z biednym stu
dentem, Horacyrn. 

Słowa Hamleta są proste i skromne jak jego strój. J est rzeczą cha-
1·aktel'ystyczm~, że w 1 rzeciwieństwie do kl'ófa i do norweskiego księcia 
Fortinbrasa , Hamlet mówiąc o sobie , mówi zawsze „ja" a nie „my". Słowa 
jego mają jednak ten „wykwint prostoty, ktory tak nieporównanie po
tl'afil oddawać „łabęd:f. A von u", jak nazywał Szekspira Ben Jon -on. 

Gdy widzimy Hamleta po raz J.lierwszy, znajduje s i ę on ju7. w wewnętrz 
nej walce z otaczającym go światem. Charakteryv,ujc go btyskawiczne 
dostrzeganie ogólnych przycz}'n poszczególnych zjawi k. P stępek matki. 
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która tak prędko zapomniała o swej dawnej miłości , to dla Hamleta ty 
powy przeja w niespnwiedliwosci otaczają ego go świata. H amlet całą 
woją istotą odczuwa wstręt do tego świata , w któl'ym panuje „opuchły 

od obżarstwa i pijatyki" , „uśm iechnięty łajdak", jak nazywa Hamlet 
króla Klaudiusza - świata, w k órym roją się Rosenc1·antzowie i Guilden 
i;ternowie. Według subtelnej uwagi Goethego, ci dwaj najzupełniej de> 

iebie podobni ludzie są jak g yby reprez ntantami masy podobnych do 
nich, obłu nych , podłych a równocześnie nijakich ludz i. takim swiecie. 
jak w „zarosi 'm chwastami ogrodzie", H am let ni ma ocho y do życia. 
,życie - to więzienie" - mówi Hamlet. W zalożeniu tarodawnej opo
wieści I żal motyw rodowej zemsty . Szekspir „odebra ł" ten motyw Ham
letowi i „przekazał" go Laertesowi. Zemsta rodowa nie wymagała uczu
cia. 'a zabójcy ojca trzeba się zemścić - choćby nawet zatrutą klingą -
tak uważa zgodnie ze swą feuda lną moralnością l...a rte'. Inaczej nawołuje 
do zemsty Duch, zw1·a ający się do Hamleta: „Jeśliś drogiego ojca kochał 
kiedy, pomścij okrutnit.: mo1·derstwo" . J est to zemsta za kochanego czło
wieka. H amlet błyskaw icz ni e, „lotnym skrzydłem" byłby „pobieg ł za 
zem tą", gdyby, p l'zy pomnijmy, poszczególne zjawiska nie ujawniły się 
w jego swiadomości ja ko t y p o w . jciec by ł dla niego nie t ylko ojcem 
albo „królewskim Duńczykiem", lecz przede wszystkim „człowiekiem". 
„Widziałem kied ś wasz go ojca - mówi Horacy - wspaniały to był 
Jcról". „Powiedz z lowiek'· - poprawia Haml t swego przyjaciela. Wia
domość o zabójstwie ojca, to dla Hamleta wiadomość o zgubie cz ł o -
w i e k a. Hamlet wstrząśnięty jest tą wiadomo.' cią. I osobisty zemsty 
p rzeradza się dla ni g w zadanie poprawy spoi czeństwa . Wszystkie 
myśli, wrażenia, uczucia wyniesione ze spotkania z duch m ojca, Hamlet 
:rnwiera w słowach : 

świat wyszedł z wiązań - ach, dlaczego wraże 
Zrządzenie mnfe to naprawiać go każe . 

Hamlet zdaje sobie sprawę z przywar świata , nie widzi jednak sposobu 
naprawienia zła. - Historycznie biorąc, nie mogło nawet być inaczej. 
Hamlet - to jakby syntetyczny portret humanistów epoki Sz kspira. 

Humaniści ówcześni dostrzegali otaczające ich zło, obu1·zali się na nie, 
lecz naprawić go nie mogli. Podobnie jak i Hamlet byli marzycielami. 
Pamiętajmy, iż w tej właśnie epoce powstały socjalne utopie malujące 
idealne spoi czeństwo, zbudowane na fundamencie sprawiedliwoś i. Ale 
humaniści epoki Szekspira nie znajdowali i znaleźć nie mogli mostu między 
utopią a życiem. Ich mat·zenie pozostało samotn wysp<J, oddzieloną od 
TZeczywistoś i, oceanem niedostępnym jesi.cze dla żeglugi. Ten rozdźwięk 
między rzeczywistością a marzeniem rodził w ich duszach głęboki, „ham
Jetowsk1" smut k. Uwolniwszy się od średniowiecznego światopoglądu, 
według któtego człowiek b ł j edynie po !usznym narzędziem bóstwa, z.ro
zumieli oni wielko · ć człowieka. „Jakim cudownym stworzeni m jest czło
wiek! - mówi Hamlet - jakże szlachetny jest swym umysłem! Jak nie
ograniczony dzięki swym zdolnościom! Jakże wymowny jest i cudowny 
swą postacią i wymi ruchami! zynami swymi równy jest aniołom, 
a myślą - Bogu! Piękno świata ! Wzór wszystkiego co żyje!„." Id alny 
ten portret mało ma w pólnego ze zbrodniczym Klaudiuszem, chytrym, 
lichym Poloniuszem, drapieżnym, wstrętnyn1 Roscncrantzem i Guifden
sternem, obłudnym Ozrykiem - ponurymi istotami władającymi światem, 
w którym żyje llamlet. „Człowiek nie cieszy mnie" - dodaje Hamlet 
o t.atni rys do naszkicowanego przez siebie idealnego portretu człowieka. 
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Rozejście się marzenia i l'Z czywistości rodziło w humanistach tej epoki 
świadomość własnej bezsilności i uczucie głębokiego smutku - tę „czarn 
melancholię", która była równie typowa dla angielskiego Renesan u jak 
i -falstaffowski śmiech. 'wiadomość własnej bezsilności, smutek, myśl 
o zabójstwie pl'ze"laduje Hamleta nieustannie. 

Hamlel ma przed sobą., jak to widzieli ·my, lwa cele: jeden ol'!obisty -
pomsta za śmierć ojca, drugi ogóln), - naprawa otaczającego 'wiata. 
Cel osobisty osiąga Hamlet całkowicie: zal;lija wszystkich swyeh wrogów 

el drugi pozostaje nie osiagni ty i to gnębi Hamleta, nadaje mu cechy 
Tozdwojenia i męczące; ref! ksji. W monologu, w czwartym obrazie czwar
tego aktu, Hamlet mówi ci lym, iż dla działania po iad „przvcz~·nę, wolę, 
'liłe i :'ro1lki ' . jednak zwleka„. Zwleka, bowiem poza oso bis ym celem 
stoi cel drugi - powszechne zadanie - do którego rozwiązan i a nie widzt 
ćltogi. , 1aw t po zabójstwie l laudiusza Hamlet mówi o „go1•zkim 'wiecie" 
Zabóistwo Klaudiusza samo przez si nic nie rozwiązało. v;• vm społe-
z ń~twi bę1lzie nadal istnieć tysiace Klaudinszt)w, Poloniu!;zÓw, Rozen

lo·anców i .ildenste1·nów. Lecz Haml t ni umiera jako pesymista 
Przrd śmicrcit,t prosi Uo1·acrg-o: „Nieświadomym rzecz~· opowied7. w:izv~t
ko' . Nawet \I ctrn;li zgonu pełen jest wiary \\ przyszłość. 

A wi c TT ami l mÓ\1 i o !;11·cj „woli i ile". Le<'z w innym miejscu mówi 
-0 swej !;laboś i. "' jednym miejscu przeciwsta,vi .<;i bie H rkuleMwi - 
w innym znowu poniwnuje siebie z Herkulesem. Je. t marz-yci Iem, a jed
noczc~ni<' 01lzna za si• os tri~ spostrzegawczościa (na przyk1acl: domy. lił 
się od raz•, iż Rozenkranc i Gilden tern nasłani ·ą nań pl'?. z króla i że 
król nie bez powodu wysyła go do Anglii l. Więc o cói chodzi? 

Na cz~ rn więc polega ta ,,inna" iclea? Inaczej mówiiAC, co je. t przy 
czyną. bezczynności Hamleta? Przyczyny tej szukać należy w epoce, która 
zrodziła postać Rami la - hist rycznie biorąc: w nieuchronnym a tak 
dla owego cza ·u typO\ ym roz jściu si1;> humanistycznego marzenia ze zł 
ponur~ rzeczywistoś ią. 

Tragedia Hamleta - to hagedia humanizmu w epoce S'zekspira . Ham 
let nie móg-1 rozwiązac zagadni nia. .Jego wi lkość polega na t~·m, iż je 
po · tawił . W ciąg-u wi ków ~cnialna tragedia Szekspira budziła myśl, na 
wolywala ,J) wciel nia w życi promiennych ideałów humanis tycznych. 

śreclniowierze mało si interesowało wewnętt·znym świal •m złowieka 
różnorodnoś<:ią jeg-o żywych, a niekiedy sprzecznych uczuć. F.poka Rene
sansu uczyniła człowieka ośrodkiem zainteresowania. Podobni • jak żeJ,1'
larz!' tej epoki odkrywali nowt, 11 ·cany i nowe ziemie, pisarze odkrywali 
nowe g-l~biny w w.:wnętl'znym św"iecie człowieka. rłębią swej duszy, ży
woś<:ią swydt p1 ·zeży ~ postać Hnml 'ta po ·ii)gala aktorów i widzów w iągu 
stull'ri . 

Ohok Hamleta powstaj~~ jak żywi: zbl'odniczy Klaudiusz, dręczony w tn
jemni<·y przez skruch , ; zakochana w nim „nieszczęsna królowa", jak ją 
nazywa Hamlet; młodziutka felin, która mimo woli staje się narzędziem 
w rękach w!'og-ów kochanego pt'Z<'Z nią człowieka; pewny siPbie, zarozu
miały, chytry a ograniczony Poloniu ·z i jego ·yn Lae1·tes 1 wychowany we
dług kanonów rycerski go honoru, n zaraz m obiccujlłCY stać sii: na sta
roli( dl'ugim P loniu.;zem !lubi już wzoi·em ojca wygłaszać długie, poucza
jące kazania); <·ala gal 1·ia żywych portretów, stw 1·z ny h przez wi !kiego 
pocti;o - reali stę . 
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Jak gTano Hamleta w czasach Szckspil'a? 

„Tragiczna opowieść o Hamlecie księciu duńskim na scenic „Globe'u" 
podobała si~ wszystkim, jak o tym świadczy Scoloke1·. Było w tej sztuce 
coś, co „brało" widzów, a zwłaszcza tych. z prostego ludu. W przedmiocie 
do swego ,,Daiphantusa" Scoloker zadaje sobie pytanie: czy ma pisać tak, 
jak pisał dworski poeta i pisarz Filip ::iidney, czy też „rozruszać serca lu
dowego żywiołu na wzór tragedii zacnego Szekspira". 

Na karcie tytułowej pierwszego wydania „Hamleta" (1603) czytamy: 
„Wydrukowana w tej wersji, w jakiej t1:agedia ta była grana„. na uniwer
sytetach w Cambridge i w Oxfordzie, a również i w innych miejscach„." 
1'ymczasem wiadomo, iż zawodowym aktorom wzbronione były występy 
w mw·ach uniwersytetów. Wynika stąd, iż według w ·zelkiego p1·awdo
podobieilst\'i'a studenci grali „Hamleta na amatorskich przedstawieniach. 
ł'omewaz zas trag ct1a nic była JC ·zcze wydrukowana, studenci musieli 
wydostac rękopis „Hamleta''. Mo ze my przypuszczać, iż wśrod znajomych 
Szekspira byli studenci uniwersytetów. :/:najomość taka mogła zawifłzać 
się w ondynie. Pt·zypomni.jmy rownież czyteLn1kom, że Szekspu· po dt·odze 
do Stratrordu przejezdiał pnez Oxford. Od studentów Oxfordu rękopis 
łatwo mogł się dostać do n1k studentów Cambridge, 

O kontaktach Szekspira ze stuclenckimi kołami świadczy być może i to, 
że z niektorych ustępów jego utwo1·ów wynika, iż znane mu było \ ogól
nych zuysach prawo krążenia krwi. A tymczasem William Ilarvey, od
krywca tego p1·awa, opublikował "Wyniki swych badań dopiero w roku 
16i8. Fakt ten stawiał komentatorów Szekspira w położeniu bez wyjścia. 
Harvey jednak rozpoczął swe wykłady na uniwersytecie w Oxfordzie w ro
ku 1600 i w wykładach tych podawał w ogólnych zarysach istotę opraco
wanego następnie przez siebie prawa. Szekspir mógł się o tym dowiedzieć 
od kogoś ze studentów. Wreszcie nie jest bez znaczenia i ten fakt, iż 
w roku 1601 studenci uniwersytetu w Camb1·idge napisali i wystawili re
wię pt. „Powrót z Parnasu", w której bardzo serdecznie wymieniany jest 
Szekspir. · 

Biografowie Szekspira przemilczają, nie wiadomo dlaczego, wszystkie 
te fakty świadczące widocznie o jakimś kontakcie istniejącym między Szek
spirem a studentami uniwersytetów. W każdym razie jest znamienne, iż 
na karcie tytułowej pierwszego wydania „Hamleta" wspomina się uniwer 
sytety. „Tragiczna opowieść o Ilamlecie, księciu duńskim" musiała być 
bliska. studenckim kołom tej epoki. Nie jest też rzeczą przypadku, iż 
w samej tragedii przyjacielem Hamleta, humanisty - myśliciela w stroju 
duńskiego księcia - jest biedny student Horacy. 

M. Mozorow 
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KIEROWNI Y DZIALóW TE HNI ZNYCH 

Kierownik technicZD)' Mikolaj Gawriłow 

Kierownik pracowni krawieckiej męski ej Walerian Głowacki 

Kierownik pracowni krawieck1e1 damskie j tani lawa Kowalska 

Kierownik perukarni Czesław Tomczak 

Kierownik lolami 

Kierownik malarni 

Kierownik tapicerni 

Efekty świetlne 

Kierownik sceny 

. Maksymilian Andersch 

Damaz.y Guzikowski 

. . Stefan Zandecki 

Mieczysław Dębowski 

. Te<>dor Ki\kol 
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