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„Jeżeli to nastąpi teraz, 
nie stanie się potem . 

Jeżeli nie stanic się teraz, 
to przecież na~tąpi potem. 

Trzeba być gotom91r . 

To w szystko''. 
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XII 

Patrząc na zega r , który czas odmierza, 
I widząc sło1ice, jak clwwa się w mroki , 
Jak krasa fiołk<t więdnie, przedtem .fo.1ieża , 
J jak b lel srebrna ciemne kryje lokt -
Ja k z drzew wysmukłych !Jpada 1iściwie. 
Pod dach cienisty wzywające trzodę, 
Jak zieleń, lata na skoszonej niwie 
Lei y związana w snopy białobrode -
Widząc to, myślę o piękności twoje j , 
że się z dnla chyłkiem pochyii i ona. 
Albowiem piękność, co o się nie toi 
Ginie, gdy inna rośnie niestrud::ana . 

Przed kosą czasu ·nic się nie obroni , 
Tylko latorośl, co zostaje po niej. 

* 
* * 

XCIII 

Tak więc żyć będę jak mąż osz1tkany , 
Wie rzqc w twą wiem.ość; zdawać mi się 

uędzie, 
2c w twej miłości. nie m a żadnej zmiany: 
Serce gdzieinclziej, wzrok twój ze mnq 

ws;;.ęd.zie. 
Złość w twych źrenicach wszakże nie 

I 
widnieje, 

Więc nie clostr:zegę przem imt; w innym oku 
Fałszywe serce p isze swoje dzieje 
To bn n mars-.czeniem, to wściekłością 

,vz roku. 

INa rozkaz nieba w twych narodzin chwili 
Ma w t w ym oblicz1t miłość mieszkać 

I zawsze; 
Niech się twe serce i myśl, jak chce, sili, 

I fvl a być spojrzenie twe jak najłaskawsze, 
By jabłko Ewy piękne twe obiicze, 

I C/1oć twoja wartość tu widmo 
zwodnicze! 

. ______ , 

SONETY 

LXVI 

Znużcm. tvm w szystkim, pragnę tylko 
śmierci: 

Widzę, j ak zasług m ieniem kij że_braczy 
I j ak się nicość 1U1puszona wie-rei,_ 
I jak i szcze-rość przys ięga inacze1, 
I jak n i egodnym krzyże dają zło te_. 
I j ak zdeptana j est dziewi.czoś~ mila, 
I jak prawdziwą ukr z11u:d za. się cnotę, 
I j ak przez słaby rząd k ule je si.la: 
Jak wobec wladzy sztuka mdlą Jest 

w slow.ż e, 
I jak nad wiedzą pieczę m ajil; błaźn~, 
I j ak prostactwem prostota się _zoune, , . 
Jak dobTo więźniem, a zło ~trózem . kazni: 

Znużon t y m w szystk im, chciałbym 
odejść w ciemnię, 

Jeno, że nie chcę byś został be;:e 
mnte. 

Tłum. J AN KASPROWICZ 
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4 OD REŻYSERA 

PRZE „HAMLETEM" 
wstęp Każda sztuka posiada swój własny pr0-

bl m mn iej lub więcej wyraźny, o którego 
przedstawieni kusi ie: zespół, bi rący ją 
w swe ręce . Są jednak sztuki. w okól któ
rych narasta w ielka tradycja insceniza
cyjna i sztuki prawic niedotknięte tym 
obciążeniem. „Ilamlct" stoi na czele sztuk 
związanych opracowaniami inscenizacyj
uymi i literackimi, odstrasza i paraliżuje 
śm iałka. próbującego reżyserii. Zresztą ów 
specyficzny paraliż dotyka w równym 
stopniu scenografa. aktorów, muzyka. Oso
bnym zjawiskiem jest nasza piękna cech.1 
narodowa, mówiąca o nieszarganiu „świG
tości"', narzucająca dodatkowe hamulce 
i miary realizatorom, krytykom, widzom. 
Tu odrazu pragnę się zastrzc , że nic 
jestem zwolennikiem traktowania obranej 
sztuki jako scenariusza do impresji inscc
nizacyjno-rei.yscrskich. chociaż metoda li 
daje napewno przy odpowiednim repertu
arze i mentalności rcży erskicj ciekawe 
wyniki. Pragnę traktować sztukę jako ca-

metoda łość, lecz widziana dialektycznie, przez 
wyszukiwanie zamierzeń i celów w okre 
sie, jakim byla pisana i dobieranie dla niej 
możliwie adekwatnych odpowiedników 
współczesnych . Zdaję sobie sprawę z nie
bezpieczeństw, jakie kryje podobn meto
da . lecz jest w niej niclylko s:t.aleńslwo -
jeśli wolno sparodiować slawnc określe
nie. 

Dlatego przystępując do „Haml ta" sta
rał m się, po możliwym dla mnie zapozna
niu z literturą o nim, wyzwolić z bagażu , 
jakim sztuka obrosła i 7-1 r'1d;i 'Vyspiań
skiego czytać sam utwór. Niech mi więc 
będzie wolno, tradycją naszych afiszów. 
nieco porozmawiać. 

Pierwsze wnioski, jakie mi siG narzu
ciły, to niewspółmierna prewalencja w 

wnioseh opracowaniach hamletologów, postaci bo
hatera w stosunku do reszty osób dział:J
jących. Wydaje mi się, że jest to sztuka 
wyraźnie polifoniczna i w takim ujęci •J 
winno się ją chyba rozpatrywać. Wcho-

PRZED „HAMLETEM" 

T eatr „Czenvony Byk" w roku 1663 z po
stacirmti ze s::Luk hakespearc'a na pieru;

szym pla 11ie. 

dzi~y ~ ni;1 w okresie dużego wrzenia. 
zmian sw1 w dokonanych . nieustabilizo-
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wanej równowaJ?i dworu. Akompani<:tmen- tło ahrji 11a 
ll'm d? tyc~1 z~1an, ra_z tylko uJawmonym jakim ię 
bczposrcdmo, Jest mezadowolrme ludu. ro:::.gr wa 
ów pomruk :t.brojcr'l dokonywanych dniem 
i nocą. pogrzeb i ślub po nim następujący, 
, dsuni~ty od tron u pretendent, nocne 
pijaństwa dworu . uświetniane salwami 
aim: tnimi - to klimat, w jakim tragedia 
się rozgrywa. ż łatwo wtedy o ukazywa-
'.'l ic się duchÓ'I.\' i zjaw nadprzyrodzonych 
wśród prymitywnych ludzi, którzy nie-
Jasno przeczuwają niebezp ieczeństwa, nic 
trzeba tego tłumaczyć . 
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OMÓWIENIE POSTACI 

Teraz weźmy młodego chłopaka , ideali
zującego ojca. matkę i świat, k tóremu 
wszystkie pojęcia nagle p rzewrócono. 
$mierć ojca i zdrada matki skłóci go 
z otoczeniem, każe mu wszystko widzieć 
od nowa, w odwróconym świetle . Ten na 
nowo oglądany świat przerazi go swą ma
łością , podłościami, krętactwem, będzie go 
szarpał i pchał do coraz czarniejszych 
wniosków. Lecz chłopak chce ratować 
swój ideał, zmarłego ojca, chce ratować 
siebie i czyste ręce. Chce mieć rację. Chce 
karać, ale ze stanowiska bezwzględnej 
i obiektywnej słuszności. I tym samym 
wpada w ślepą uliczkę, z której nie ma 
wyjścia . Że chłopak ten szukając dowo
dów jakiejś , sobie nieznanej, zbrodni bę
dzie s ię czepiał wszystldego, stwarzał fik
cyjne dowody - to chyba jasne, jak 
i popadnie w zmienne nastroje. Jego za
palczywość w chęci ukarania króla, aż poza 
doczesność jest dowodem żalu za zmarno
wa ne ideały . Sza rpie się. skarża matkę. 
którą kocha, jak i Ofelię - kalecząc obie, 
ka leczy sam siebie. A kiedy zdobywa się 
na działanie - popełnia pomyłkę. Saro 
staje się jednym z wiciu, ma nagle 
i „obiektywnie" jednako brudne ręce . Do
chodzi świadomość poniesienia odpowie
dzialności za swój czyn, jeśli się nie chce 
zaprzeć bronionych idea łów. 

Pozbawiony ojca, zabija ojca innemu . 
W owym skrócie scenicznym dokonany 
jes t proces długoczasowego narastania 
i zmiany poglądów, które zobaczone staty
cznie mogą się wydać wielką niekonse
kwencją , ale zoba czone tak, jak narastaj ą 
pokazują nam człowieka w rozwoju. Jest 
on różnym na początku tragedii i jej koń
cu. Innymi miarami mierzy świat. J eden 
Lo ten, co mówi: „Mów prędzej, abym 
mógł na skrzydłach lotnych jak pacierz, 
lub jak miłosn marzenie spieszyć ku 
zemście", a drugi: , ,Ponieważ żaden czło
wiek nic wie, co porzuca , cóż znaczy po
rzucić coś przedwcześnie? Niech si<; dzie
je, o chce". Po drodze odkryje jeszcze ze 
zdziwieniem : „Nic samo w sobie nie jest 
dobre lub złe , tylko myśl nasza czyni je 
ta kim", Ale sam wcale nie ma ambicji 
światoburczych: „Z kolein WYPadł świat! 
Fatum ponure ! Czym się narodził, by go 
dźwignąć w górę?" . 

PRZED „ HAMLETEM" 

Dom Shakespeare'a w Strajordzie nad 
Avonem . 

7 

!'. jed nak jest to młody człowiek , który 
mimo inne j postawy. choc iaż pono i poraż
lt i, musi wyzywać los, wyrywając się I 
śmierci , posta nawia wrócić i dopełnić ra
chunku. I tu na cmcn trzu trafia na dwóch 
podrwiwających prostaków, zaś czaszka , 
Jorika każe m u zobaczyć w jeszcze inn)m stanowisko 
:iw iC'tlc własne zamierzenia. Ten czujny' hori.cowe 
badac:t wojego sumienia, v.")· krywający 
każdy jego fałszywy ton, zobaczył nagle 
siebie przez majesta t spraw nieodw racal-1 
nych. Teraz pójdzie z otwartymi oczami 
naprzód . Wie, że na n ic nic wolno mu j 
hczyć. ó w pojedynek bi;dzic: n ieszlachetn ie 
prowadzony i nictylko na ost rzu ·zpady: 
wy pisana jest śmierć. Tak, ale Jiamkl 
do. zedl do świadomości , że „reszta icst1 

milczeniem". · 
A obok mamy króla , owego zawsze trzy - Klaudiusz.. 

ma ncgo z boku młodszego brata , pomija- hrdl 
ncgo wc wszystk ich zaszczytach , ambitne-
go i madr go, który zanim doj d7.ic do zbro- 1 

1
dni. bi;dzie s i ę do ni j Ia1,,m i przygotowy- j 
wal. A :tarazc:m jest to wierz4cy i n ieszczę-
śliwy człowiek, ma j ący jaknajgorszc o sobi ' 

lmni~manic . P~ popełnieniu zbrodni i zdo-1 
byciu up ragn10nego celu chce spoko ju, 
chce być jaknajlepszy. Pragnie, aby IIam
Iet został na d> or ze nad jąc splendoru 
jego postaci. Chce raczej nagradzać, nii: I 
karał:, by sam przed sobą usprawiedliwi' I 
zdobyte stanowi ko . Zaplątany w zbrod
nię . związany ze sb.rszą od siebie kobietą, ! 
którą pod bił , wca le n ic kochając - k luczy,! 
aby wyszukać drogę najmniejszego zla .I 
Przecież zan im dojdzie do ostateczności -
wy dania rozka~u na IIai;ileta, będzie pró-1 
?ował V1:'Szystk1ch środkow pozyskania go 
1 .ocalenia. St rach króla i skrucha grzesz
nika walczą w nim i pogrążają coraz/ 
n!żej, a własna mądrość i przebiegłość 
piszę mu zgubę. 

1: 
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iHailia, hr6- Obok zaś mamy królową. Kobietę, która 
lowa Geriru- odkryła w młodszym mężczyźnie ostatnie 

da blaski swej młodości i uczepiła się kil 
z niewidzącą namiętnością. Zniewoliła ją 
rozkosz doznawana od młodszego partne
ra, chciałaby zapomnieć świecie i jego 
powiązaniach, lecz właśnie to zadanie je t 
niewykonalne. Ponosi odrazu klęskę jako 
matka i wyrzut ten będzie cisnął ją cor z 
silniej . Przyczym im mądrzejszą jest ko
bieta, im bardziej będzie sobie zdawała 
sprawę z rzeczy się dziejących, wartości 
Klaudiusza, tym większy będzie jej upa-1 
dek. Aż wreszcie, gdy będzie chciała wró
cić, stać się matką, może już ylko zginąć . 
W scenie pojedynku Królowa widzi mani
pulacje z perłą, robione przez małżonka. I 

:r.ama fiowa 
nie cod:tie

nno.ki 

nic domyśla się tylko innych, i zupełnie ' 
świadomie postanawia ratować syna. Na
stępuje akt oczyszczenia - matka posta
nawia umrzeć za dziecko. 

nie uśmiechniętych ludzi. 

Widzimy z tego pobieżnego szkicu, ja-1 
kim szyldem układności jest początek dru
giej sceny do czasu odezwania się Hamle
ta i jakie namiętności drążą tych oficjal-1 

Polo11iu.s:r. Wróćmy jednak do postaci. Oto Polo-
niusz. Kim jest ten minister spraw we
wnętrznych. Czy to prosty głupiec, czy 
przebiegły, chociaż niedowcipny dworak .I 
który kryje ię pod ml'iską, by zpoza niej 
dać radę innym konkurentom . Wolę to • 
drugie, bo wtedy łatwiej mi przyjąć ule-

1
• 

głość Ofelii i poslu szeń .• two Laertesa. Pod-
1 nosi to wartość obojga czyni grę ciekaw

szą. Zobaczymy wtedy'; jak prowokuje on 
Hamleta. Jego uwa~i dla Rejnalda. to te
stament. dla służby śledczej wszystkich 
czasów. Lecz przebiegły len człowiek już 
nie tak jasno kojarzy wszystkie fakty. 
a zaangażowanie uczuciowe spycha go na 
fałszywy ślad . My spotykamy się z nim, 
kiedy jest już stary . Jak pazmatycznie 
broni się przed konkurentami, jak stras.i:y J 
go słowo „byłeś". On chce nadal „być' '. nie 
odchodzić . Ten Poloniusz, to tragedia sta
rości, niechcącej ustąpić pola młodszym . 
.Jego następcy, stojący u początku drabi
ny . to Guildenstern i Rownkrantz - juk i 
różne jest to młode pokolenie. o ile bar-

Rosenhrantz 
Cuildcn- dziej bezceremonialnie, cyniczne. Dadzą 

radę Poloniuszowi, jeśli ni oni , to ich ko
ledzy . .stent 

Chciałbym zwrócić uwagę na jeden ton 
______ często pomijany przy tych dwóch posta-

PRZED „HAMLETEM" 

„Tytus Andronicus" wystawiany przez Slta
kespeare'a wedlug ówczesnego rysunku . 

ciach. W pólność celów zmusza ich do 
współdziałania, a rywalizacja odpycha od 
siebie . Ci dwaj „przyjaciele" nienawidzą 
się serdecznie, strarają się pognębiać je
den drugiego, by samemu wydostać się mo
żliwie najwyżej. „ lecz muszą sobie jedno
cześnie pomagać . To ofiary zawodu i ich 
gorliwość jest przyczyną ich śmierci, moż
naby powiedzieć, że giną na posterunku. 

Laertes - o młodym tym człow ieku na
pisano j uż wszystko. Mniej interesujący
mi są dla mnie zmiany, jakim pod ręką 
Shakespearea u legł ten sympatyczny i po
słuszny syn - ważnym jest obraz teatral
nie istniejący i jego wymowa. Wydaje mi 
się, że jego postać jest jeszcze jednym kon
sekwentnym przeprowadzeniem tezy, pro
wadzącej tą sztukę - o nieistnieniu uni
wersalnej postaw chroniącej nas przed 
katastrofą. Tak jak myślenie, samowiedza, 
odpowiedzialność za decyzję jest przyczy
ną klęski Hamleta , tak pochopność, chwy
tanie każdego czy u przynosi zgubę temu 
porządnemu przecież chłopakow i. 

A Ofelia? Ilość niedomówie1i może zna
mionować, że między nią i Hamletem nic 
nie było, lub bylo już wszystko . Osobiście 
przyjmuję tezę drugą i na jej pop~ac~ <:? 
przytoczyłbym scenę przy przodstw1emu 
aktorów. Wtedy uległość Ofelii nabiera do
datkowych pogłębień , jaśniejszym, a ra
czej klarowniejszym staje się szaleń;>tv.:o 
(Chociaż szaleństwu żadne uzasą.druema 
wydają się być pozornie niepotrzebne). 
I jeszcze raz „obiektywnie" pozytywna 
cecha uległości córki jest przyczyną jeJ 
katastrofy. Jedno słowo informujące, rzu
cone Hamletowi, zamiast pokornego m il
czenia i jak zmieniłyby się t.ory "."ypad.
ków. A IIamlet szuka tej przyJazncJ dlom. 

I tu dotykamy Horacego. ów pozorny 
statysta życia, typowy kompars spraw bu-

11 

Laertes 

teza s:r.t11 k i 

Ofelia 

llorac>J 
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rzliv.rych . Dlaczego jego prz~·dazna dłoń nic 
ratuje przyjaciela '! 'ie wiem, jakie przy
gody miał za sobą Horacy, aby doj ~ć do 
.::wcj beznamiętności, owej szlachetności, 
która mu każe poświęcać s ię dla przy ·a
cicla, bez narzucania się. bez ukazan ia 
\\ łasncgo intc.-csu. To nietylko kompars, 
inaczcJ bowiem Hamlet nie nosiłby go 
„w ·ercu SW"gO . erca". To humanista , któ-

l
ry wcześniejszym doświadczeniem, zoba
czył rzeczywist oblicze świata i postano
wił. gdy nic może go zmienić, zostać jego 
kronikarwm. k i I·ronikarz mają swoje 
namiętności. Iloracy chce pomagać i rato
\vać przyjaciela i w tym. on także, ponosi 
k lęskę. A wtedy widząc nieużyteczność 
własnej postawy chce mówić„ . Ten ichy 
bo ha ter dojrzewa w ostatniej scenie. gd.' 
ehciał wypić t uciznę. Zalamanie się idei 
renesansowych ma w iele podobnych samo
bójstw, aż po najbardziej patetyczne, uwic-

1c:znione stosem Jordana Bruno. Ale Hora-
cy, przez sw 1 pozorną beznamiętność nitJ 
może przyjść z pomocą Hamletowi, jego 

!
klasyczna doskonalość stoi temu na prze-
szkodzie. A pomoc mogla napewno przy-

l
nie 'ć Ofelia. 

Czy w lak ojętym świ cie, gdzie okre
ślają mis własne postawy, gd.i:ic nasze ce-
chy pozytywn są przyczyną naszych klę
sk . potrzebne są siły nallprzyrodzone. Vy
!-,piari.ski w ~wcj pięknej pracy dowodzi! 
lrozlam<.1nia w sztuce. rmputowal. że Sha- 1 

k(!sp arc z::i.trzymal się v.: pól drogi. po
między teatrem jaki zastał z jego trady
cyjnymi rekwizytami, a teatrem nowym, 
jaki niósł. Ducha traktowa! jako ukłon 
w stronę publiczno~·ci. Nic v. iem t'ZY tak 
było. chociaż zdaję sob i ' sprawę. jak wiel
ki jest nacisk nawyków myśleniu, jakim 
ciąży widownia nad sceną i jak vielr 
trzeba płaci<- w wolce z l bciążcniami 
konwencjonalizmów my.śkni<1 . .Jak każde 
odcjści od nich niC'pOkoi odbiorców i wy
wołuje natychmi st protesty i jak wil'lka 
i przekonywująca musi być iła argumC'•1-
tacj i a rtystycznej , !Jy opory le przełamać.„ 
tworz<'C tym samym dla wic iu konwC'ncj c 
nowe . ' A ·z Duchem Ojca walczyła więl· 
szość rl'alizatorów. I tu wracam do mcto-

lwnseh w en- dy, o której napomkn4łcm na początku 
Doszukując się C'lów prz;świccających 

,,, ~f~d.Y tej sztuce, kontrolujac metodę, jaką się po-
, ______ 1.Jugujo i jakim''""~ oolom w chwili po-

1 
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R.yci11a z „Hamleia" wystawianego u. 
XVIII wieku n.a scenie londyńskiej . 

wstania, muszc; dziś - w dobie wielki gol 
racjonalizmu jakże bliskiego XVI wicko
w i, ale świadomszC'mu o jego i następców 
doświadczenia - odrzucić Ducha Ojca. 
!Naiwność tej post~ci wyc iągniętej z za
kurzonego lamu a rekwizytów teatralnych 
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stoi w coraz większC'j niczgodzi.c z prawd(1 arfliuuenta 
spra.w prze~ sztul<ę t.ą załatwian):ch . .'Iv crntora i re-
am1 potrafimy w sobie budować siły w1c··1 " sera 
lekroć silni jsze i bardziej przC'kony vu- ->1 
jące od owych duchów pachnących siark.1 
i dymC'm. Własne przekonania mogą na 
utwierdzić stokroć bardziej od iluzorycz-

1 oych majaków nicwyrażnic sepleniących. 
Zresztą sam Hamlet niedowicrza swemu 
widziacilu : ,.Pewnych chcę dowodów.„ 
gd~· rzecz zagrają na zamkowej scenie, 
złowię jak w sidła królewskie ~umienie" . 



14 OD REŻYSERA 

Oto credo bohatera ... i autora i myśle, że 
za nim wolno nam iść śmiało, n ie wyko
szlawiając u woru, ani jego idei. że ude
rzam tu w tradycję kilku wieków, zdaję 
sobie wyraźnie sprawę, lecz i z t radycji -
uważam - należy korzystać twórczo, 
a pomysł przeprowadzać konsekwen tnie do 
końca. 

dalsze konse- sunięcie Ducha wywołało konieczność 
hwencje subiektywnego podejścia do oddziaływa·

nia, jakie na ludzi jego majak mógł wy
woływać. Stąd w scenic p ierwszej i potem 
w rozmowie Marcellusa, Barnarda i Hora
cego z Ham letem wprowadziłem pewne 
przesunięcia tekstowe. Dzięki nim powsta
li : Marcellus - str ehliwy głuptas i krz)'.
kacz, którzy nic nie widzi, lecz wstydzi się 
do tego przyznać i najgłośniej perroru~e 
o zwyczajach duchów i Bernard<;> -. w:az
liwy, zdziwiony dostrzeganym ZJaw1sk1em, 
on pierwszy obecność ducha zasugerował 
i jest pod ciągłym jego wrażeniem . U Ho
racego sprawa się komplikuje, początkowo 
podekscytowany zobaczył ducha, lecz póź
n i j zmysł samokontroli każe m u . pod.cho
dzić krytyczniej i kiedy Hamlet biegnie za 
wyim aginowanym zjawiskiem, Shakespe~-

da/sir.e argu- re każe mówić Horocemu „Jego fantaz3a 
menta auto- w szaleństwo go wtrąca" . Horacy zajęty 

ra przyjacielem, ducha iJlź nie. wi~zi. . Na 
potwierdzenie subiektywności ~3aw~sk:i 
jest także fakt że Matka Ducha me widzi, 
zaś słyszy go' tylko Hamlet i. on je~en 
z nim rozmawia . Ale Hamletowi Duch Jest 
najbardziej potrzebny, aby u~wie:dzić jego 
podejrzenia. A stąd, jak powiedziałem po-

wnioseh przednio, jeden konsekwe_ntny_ krok i Duch 
staje się wewnętrznym d1alog1em Hamleta. 

Czy poglądy moje okażą się _trafne .. J?O
każe dopiero konfrontacja .z w1d~em ~ J~
sno zdaję sobie sprawę, ~c takle u3ęciel 
musi wywołać szereg oporow. 

z konieczności muszę pominąć szereg 
postaci interesujących . charakterów aż\ 
proszących się omówienia , a pozw?lam so
bie zatrzymać się na Fortynbraste. 

Forl>Jnbrans Postać jego była wielokrotnie wykreśla- 1 
i rola jego na w inscenizacjach, zwła~zcz~ XVI~I j 

i XIX wiecznych, przywrócił Ją scenie 
angielskiej dopiero świetny akto_r i inscc- j 
nizator Forbes Robertson, genialny od-1 twórca Hamleta. Nic idzie mi tu o złożo- 1 
ność stosunków owych trzech młodych lu
dzi: Hamleta, Laertesa i Fortynbrasa.

1 
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wszystkich mających powód do zemsty za 
prz dwczcsną śmierć ojca. (0 zależnościach 
wzajemnych nie mogę także pisać, ze 
względu na brak miejsca) . Wydaje mi się 
natomiast. że tradycja pokazywania For
tynbrasa jako „Białego Księcia", jak go 
widział także Jean Luis Barrault, jest nie
zgodna z charakterem tej postaci, jest list
kiem figowym, mającym służyć zakryciu 
zbrodni na dworze, daje złudzenie fałszy
wego happy end'u, jakiego Fortynbras 
wcale nie wróży. Przecież o nim mówi 
Horacy, że ,.zebrał włóczęgów, poklóconych 
z prawem, za chleb mu służą, na hazard 
ich puszcza". To on najpierw wybiera się 
do Danii, a potem zgadza się iść przeciw 
Polsce i walczyć o strzęp ziemi, na któ
rym zabraknie miejsca dla poległych. 
Przepraszam, ale mamy do czynienia 
z kondotierem, których postacie znal 
!:->hakesp are napewno, egoistycznym kon
dotierem bez zasad, zimnym i cynicznym. 
goniącym za rozgłosem. 

Przyjście takiego Fortynbrasa nie roz
wiązuje niczego. jest groźnym memento 
dla nas samych, uwikłanych w codzienne 
nieporozumienia i niesnaski. którymi oczy-
zczamy miejsce za „Fortynbrasów", wyz-
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bytych z wszelkich skrupółów i wiedzą- . 
cych jak siebie i na;o urządzać. Jego słowa memento i 

są tylko maską, dającą · się zresztą od w ro- zahońc::.enie 
lnic wyinterpretować, zaś zakończenie tak 
ukazane daje wspókzcsny w formie i za
mierzeniach moralit t. 

T.A. 

W afiszu nie podajemy wyjątkowo miast lalej 
naszej stałej rubryki: Ludowej legendy R1LbrJ;hi 
pomorskiej i poezji Klub u Literackiego 
Ziemi Koszalińskiej, za co przepraszamy 
naszych widzów. 

;•• 
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