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ZEKSPIR dramaturg elżbietań<-ki. Szekspir wspólczesn~· · 
SzC'kspir elżbiela1iski i żywy . Te trzy zestawienia, znane jako 
tytuły książek o Szekspirze (H. Fluchere. J . Kott, P . Mr<>cz

kow ·ki\ trafn ie akcentują dwa a pekty, w .i ak'.ch ująć można dziel<l 
.i dnego z na.iwięk zych dramaturgów świata . Określając czas i oko
liczna ··ci PC•wstawania pytamy o doświadczenie indYiWidualne i zbioro
we, v.r"ród których dzieło wzrosło i z którymi kc>ntaktowalo się. Pyta
ni_e to ~e ~a li tylko chara te?ru spekulatywnej ciekawo<lci, gdy sta
wiamy Je dziełu sygnowanemu : Wiliam Szekspir. Po zukujemy bowiem 
odpowiedzi nie po to. by znaleźć kontakt z daielem . lecz dlatego, że 
wprav.ia nas w zdumienie fenomen jego czytelno'ci, komunikatywno'ci 
i aktualności. Wyrazem pytań stawianych dziełu Szek pira j t Licząca 
.·etki tomów biblioteka . zek pirologa. Propozycjami interpretacyjnymi 
byv.·ają inscenizacje jego dramatów. 

Dzidn clram::ityczne \Vlli·.ma Sn·ksplra WYrosl z ornklvki catru 0lżb!Naii
skk~o. Z kontaktu Z dt>ŚWilldC-Zl·ninml Widowni. Biografia nutom Hamleta, wy
;mat"2ana rialami 15&1-1616, je:st biogrnrią czlowit'ka związane!(o z tentr<'m Jnk'l 
nk.tor, jnko dostarcz~·clcl r ·p 'rlw1ru i jRkn wspólud„ialowil' . Prz~·Jml1je i•: 
rl~ts z rluia rloza l!rnwrloporlobie1\stw::t, ze już w lnlnrh rlzi„wicćtlzlesi4lycll wslą
ptl Szl•ksp1r rlo r1ZJnla1acC'j w r ondyn! ocl roku 1583 komp::inli aktorskiej „Sl„d?.y 
Kr6i!IWlJ" . <17wisko jt• ·' ' figurujt• wsr6d n 7Wlsk czlrmk6w :uiwiq7.Il0t•j !Ot('.I) 
15~1 l<r>mp:>nil, wy ·LepuJ:trl•J pod nnzw:i „Slurl2~· 1 orrln Swmhcl:m::i", kliirQ w ro
ku llHJ3 przejmuje por! swoja opi<'kc nnsl pC'a ElżlJiel y na tronie anl(lt>l<:klm, .l:i
lwb I ·tuart. Kompania w yslcpujc odt:ict pClrl na7wą ,.Slucl„y Króh" . r Io 
r. 1n14 opuszcza S zekspir T.nnrl~·n, wrneajnc dn rnrlzinncl(o Slr:itforrlu. Zt•l(1rn stc 
ł". tP:1lrem. klóry wypełnił pra\vit' 2;; lal Jl.'AO żYri:=t. \V nbr hfr· tyrh dnt ?nwi<..~r.1 
sit; rownil"/ raloksztnll jc~o dornhku rlrnm<tlUreiczncgu, obejmując. :;7 clr:imn
row (kroniki hislorye?.nL·, kOfT't•tlh, l r:tl(e Ile) . Porządkująca r •!lcksjil bt'dólCZ)' 
pn •jmujt· tlla wcwnc;trzncj chronologii Jt•go d?it'ln pewne propozy ·j e; pcriocly-
71lCYjnc: 15!J~l6fll (nkrcs optymistyczny), lr.01-1608 (okres pt·symlstyczny), 
lh0S- l•il2 (nkre:s romrm t •rzny) . 

Słudzy wielkich protektorów. choć występowali na dworach sw.rch 
m 7Jnych opiekunów, b~·li jednak przede wszystkim sługami publicz
no ··ci. k1 óra mnogim tłumem o~aczała podwyższenie sceny „The 
Theatru" czy „The Globe". Sztuka oglądana przez elibietańsJdego 
widza musiała kontaktować się z jego dcswiadczeniern, indywidual 
nym i zbiorowym, Bm1riem scena. stanowiła wówcza. prymarną formt; 
k munika<:ji dzieła dramatycznego. Do· ;viadczenie teatralne ówczesneglJ 
widza opierało się o tradycje moralitetów; tam znajdowały uzasd.nie
nie r latywne pojęcie prz strzcni i czasu scenicznego. Konwencja teatru 
elżbietaii.skiego była konwencją o:wartą dla różnej materii drama
lycz.nej i różnych jej ujęć. Widoczny był w niej moment gry i umow
ne 'C1, którą widz akceptCJWal. Tę gctowosć \V:idza, by p djąć propono
waną grę, trzeba było wypeln " ć materią dramatyczną, która nie byłaby 
obca jego do'v.r:iadczeniu indywidualnemu i zbiorowemu. 

Filozofia życiowa ludzi epoki elżbietai'lskiej k ztallowała ię w kn:gu 
empiryzmu i pragmatyzmu. Doświadczenie życia było swoi tą grą. 
jaką człowiek prowadził z otaczającą go rzeczywi. scią przyrodniczą 
i polec.mą . Wa~ną byla technika sukcesu. Twórca metody eksperymen
talnej, w. pólcze ny Szekspirowi, Francis Bacon w wiedzy widział nie 
tylko prawd o rzeczywistości, ale przede wszystkim potęgę czlQ\vieka 
w jego walce z przyrodą. 
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Rllzbic,i(! zal!".raż11jąc1.•j /lnglii hlszpat'tskl<:j arma dy (l 5R6), znpcwnl •nh• Lymczoso-
~cJ slnb1 ltz::tc11 _lro~u (cl(zckucja M_nn,i Stu:irt 1587, E''"'"' - Will), wzr:i~t„jac, 

k .. pa.nsja kolomoln„, rozkwil. rzem1os1~ ' . h~ndlu -: lo fakty, l<Lorc nic moP.IY po
zo, tac bez . wplywu na km1sohdujq1 · ą su~ swrnrlomosc·· plcml<.'nna, pn trio vzn , pod
danych krolowcj. ElżblCLy . Zrozumial~·m więr si<' sl:>j<' rnaj<lujncy rozmnilt' formy 
ekspresji optymistyczny kull zyc!a, wiara w możliwoH~I czlowid:a, zouf:lni<: Cloi 
rlzlnlanla. Ale ju?. port koniec panow:intn 1!:17.biel." a zwlaszcw pn w slqpien111 
nn lron .Takut>.::i Stuarta, naMqpuje pewien kryzy~ optymizmu . \\'skul •k rora7. 
bardziej komp!lkującc) s i<; sytuacji polllyczncj i ckonomlc1.nc•j . swlallk'lwle 
1 Olllnrzy nicrlmvnyc!1 sukcc.·ow zaC'zynnjq pudd~w11i· w wątpilwose kii trwaloi. • , 
i warto!!(. 

Dla uwikłanej w rozliczne sy tuac:je i zwjązki jedn rystki ludzkiej 
szczególnego znaczenia nabierają pytania o sens człowieczej egzystencji, 
o oblicze moralne otaczającego ją świata . Problematyka poli!tyki, dzia
łania i gry, kojarzy . iQ z problematyką metafizyki. Jeżeli naruszone 
zostają wartości nadając sens życiu, zagrożony zostaje także Jo~ 
cz.lowicka. Swiadomość jedno tki podlega dezintegracji, paraliżującej 
poczynania. Mnożą ·ie; pytania o rac.ie uzasa<lniając:e, o i tow człowieka 
i jego :Swia'a : Zło c:zv Dobro? · 
~le wybór pytania zawiera w S<>bic talde perspektywq widzenia 

W1doozny w ogromnym duiele Szek pira temat ładu i gry ujęty został 
w tak różnych a pektach . Te różne ujqcia nie są jedynie wynikiem 
odmiennych opracowali materii dramaty znej (komedia czy tragedia), 
lecz odzwierciadlają także ambiwalentne perspektywy, w jakich ukazuje 
się Jo - jednostkii . Stąd tak bliskie dziełu Szekspira humor i tragizm, 
groteska d patos. 

P . Mroczkowski („87. kspir "1żhidn1\ski i :<vwy") zwraca sZC'?C'gó ln a uwng nn 
funltcJc• c l ' m entów p,ry w slrukturzl" dziel rlrvmatyr7n~•c l1 S71'kspirn . Gra Jest 
zywwłcm dramatu . (< tlonioslą roli; pelni przecie wszyslklm w r/Jżnw 1 or'lmla
n~ h kom clli. ,\le u Szc·kspira. umiej ·~nnst' operowanin licznymi wnri"ntnmi p,ry 
mr stanowt J ciynl popi. u w1rtuozc.nl, npanownni::i lcrlrnikl. BnhCJt ·r konH•clil 
jawiący sie nam nicjcdnol<rcttnlt' jnko świadomy nktor i fl'ZY't'r wlnsnYc-h nra; 
C"Ut1:t:yC'h poc7yntlń, poprz<·1 gr~ 7. otnczajqcvm ~o światem pr1ywrnr~ nlu rnrme 
loci u i ham1onil. W.vl':nany prawowity ksi<iż<: wracn n:t trem.· koc-hanl<ów J,1czy 
Jlymen („.l_ak wam sic pc11loba:·> .. Cz stn in ger('ncja poslot'I tlramoty ?ncj w p< -
rząclkowanie pr2edstowioncgo sw1nla jest lak cla lt•ko po~uni la, n: może powo
dować amblwalelnl' oceny jc•1 dzinlalnnsci ( l("siażi; w „Ml~rre 'l:t mi11rk ") . 

Sw!M komedii jc.-l przede wszystkim świntc•m zwvci<;skio·j mlntJO"'i i milo;;, I 
Wi<;kszość komeclii powstnjc przed rokiem Jr,01, w.ir<1tl nich niajtlują sit' 7.0li 
Cl'anc rln najlepszych : ,„Jak w;1m się podobn" (po r . 159Bl. „'en nory JetnJcj"" 
(15~~-1 595). 

W lalach 1601-1608 zamyka się drugi okres t.wórczości dramal.vczne.1 
Szek_pira. Jest lo zasadniczo okres twórczości Szekspira , tragika . W 
tym cza~e powstają jego tragedie uznawane za najwiięJ{ -ze o iągnięc.ia 
w historii dramatu nowożylneE;o. Zalicz.a się do nich wystawionego 
w ro u 1601 „Hamleta", ,,Makbeta" i „Króla Lira" ( vyst. w Jatach 
1605--1606) oraz „Antoniusza i Kleopatrc;" (w~·st. w la lach 160$-1607). 

Ta zmiana perspektyw_)" w przedstawieniu Io u bohatera dramatycz
nego spowodowana zosta ł a zarówno przez <lo 'wiadczenia osobiste twórcy. 
jak i glc;boki kryzys duchowy, ltlóry ogarnął spolecze1· two angielskie 
na przelcmie wicku XVI i XVU. Szekspir p dejmuje prcblematykę, 
którą już wczesnicj poruszaj w kronikach historycznych; problem 
władzy, uzurpatora, moralnych kryteriów działania. Wraca także temat 
la'Clu i giry. 

Tragiczny los bohatera Szekspirow!'.kiego jest czę to wynikiem nie
rozeznania prowadzonej z nim gry, fałszywego wyboru. Ale wvpełnia 
się także w pe.l.nej świadomości narzuconej mu gry, której cele prze
nika . wiadomość konieczności podjęcia gry i uzasadnienie działania 
prowadzi bohatera Szck pirows.kiego do pytań o naturq moralna czło
wieka i świata. Jak uzasadnić koniecznosć działania, gdy niepc\vnymi 
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okazują się elemental1ne kryiteria morailne? Trzeba grać i inscenirować, 
by sprawdzać wartość i znaczel1Jie deklarowanej miłości, przywiązania 
i wtlemości. W imię azego? Losu, na Mórego tajemne podszepty n ie 
jest głuchy boha ter szekspirowski; namiętności , skazy charakteru, 
której ulega? P sychologia i świadomość jednostki uwiklanej - to m a-

ter ia dramatyczna tragedii Szekspira. W atmosferze niepe\vności , lęk u 
i głębokiiego pesym izmu wypełnia się los tragicznego bohatera. Atmos
fera ta osiąga taki stopień poetyckiej ekspresji, ż.e uwadze ujść moż.c 
fakt, iż Po Ham'lecie przychodzi Fortynbras, a po Królu Lirze - Książę 
AlbaJ]il. 

Bo, jak pisze Flouchere, „twórczą i uniikal ną wielklość Szeklspira sta
nowi to, że w całym dziele, jakby instynktownie skojarzył swoje 
postacie, od najważniejszych do najpośledniejszych , z kł"yzysem poli
tycznym i d uchowym, z trudem poczynającym przyszły śwJat, gdzie 
rzłow.iek w zmaganfach ze swymi namiętnościami., słabościami i wy-
tępklami był jednak pewny, że odnajdzie godne siebie miejsce, ponie
waż jest ozłowliekiem . 

, .Dzieło V\liliamn Sztks pira' ·- S1onislnw Buśko 

Scena teatru „The Glob". 
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Wiliam Szekspir 

HAMLET 

PrzełożNł: 

JAROSŁAW IWASZ KIEWICZ 

In scenizacja re żyseri a: Scenogr afia: 

BOHDAN PORĘBA JERZY SKRZEPIŃSKI 
JOLANTA KOMOROWSKA 

Układy pojedynków: 

Waldemar Wilhelm 

Muzyka: 

WOJC IECH KILAR 

Układy pantomimiczne: 

Bohdan Głuszczak 

Premiera dnia 3 lut go 1968 
w Elblągu 

Sezon XXIll 



O S O B Y: 

Klaudiusz - król Danii . 

Hamlet - syn poprzedniego bratanek obecnego króla 

P oloniusz - szambelan króiewski 

Horacjo - przyjacżet H amleta 

Laer tes - syn Poloniusza 

Woltymand 

Korneliusz 

Rozankranc } 
dworacy 

Gildensztern 

Ozryk 

Jeden z panów 

Ksiądz . 

Marcel us} 
wojskowi 

Bernardo 

Rejnaldo - sługa Poloniusza 

Aktor 1. 

Aktor II 

Aktor III 

Grabarz I 

Grabarz II 

Forlynbras 

Kapitan 

książę norweski 

Angielski Ambasador 

Gertruda - królowa Danii, matka Hamleta 

O!elia - córka Poloniusza 

Duch ojca Hamleta 

l 

. Józef Czerniawski 

Zygmunt Nawrocki 

Tadeusz Kuźmiński 

Wladyslaw Jeżewski 

Jerzy Korsztyn 

Maciej Staszewski 

* * * 
·} Andrzej Burzyiiski 

'I . Józef Strumiński 
Janusz Mirczewski 

Antoni Chętko 

. Józef Strumiński 

·\Wladyslaw Badowski 
f Konrad Wawrzyniak 

* * „ 
Ryszard Machowski 

. Bohdan Gluszczak 

. { Maciej ~t~,s~:wski 

f A te ksander Sewruk 
"l Konrad Wawrzyniak 

Antoni Chętko 

Kazimierz Wożniak 

Wladyslaw Badowski 

* * * 
Witolda Czerniawska 

Barbara Lanton 

K arol Hruby 
oraz: Posłaniec, Marynarz, Żołnierze, Dwór 

Inscenizacja reżyseria : 

Bohdan P orE:ba. 

Wsp6lpraca: 

J anusz Mirczewski 

Przedstawienie prowadzą: 

Edmund Nowak 

Julian Zagwojski 

Scenografia: 
Jeny Skrz.ep iń ki 

.Jolanta. K omorowska 

K ontróla tekstu: 
Halina Lewandowicz 

Barbara Sosna 



IĘC cześć cl, cześć, Brytanio, tyś zrodziła syna, 
Przed którym dziś Europa kolana ugina, 
Jak ugiąłby je zmarły świat Rzymian i Greków ... 

Tyś był nie mężem wieku , tyś mężem wszechwieków : 
O, jeszcze snem wiosenhym drzemało mu plemię, 
Gdyś ty, jak bóg Apollo zstąpił na tę ziemię, 
Byś nam, jak ten, ogrzewał słuch grzmiącymi chóry, 
Czarował urokami sztuki, jak Merkury -
Natura sama, dumna z jego arcytworów, 
Tak sobie podobała w przepychu kolorów 
Tych szat, w które ubrały ją twoje piosenki, 
Ze odtąd już nie zechce mieć innej sukienki... 
Szekspirze! tyś był wzorem takiego pieśniarza -
I oto, jak się w dzieciach twarz ojca powtarzai 
I żyje po swym z.gonie, tak duszy twej znamię 
Tyś odbił w twoich pieniach, wielki Willijamie! 
... O! gdybyś ty, labędziu słodki znad Avonu, 
O, gdybyś nad Tamizą, budząc się ze zgonu, 
Rozwinął jeszcze skrzydła z tym czarem poety, 

ad którym się zdumiewał duch naszej Elżbiety!.. . 

Ben .Tonson - „Pamic:cl mego ukochanego mistrza - Wiliama Shakf<spcarc'a'' 
(tlum . F eliks" .Tt' 71<'rsklcl(o). 

Proj ekt k ostiumu K róia- Ktaudiusza 

IO 

Projekt kostiumu Ilamlcta 

UBIĘ myśleć nie o tym, jak Shakespeare w Londynie 
Za dobryc h starych czasów, dziś okrytych pleśnią, 
Czarował czytelników miłosną swą pieśnią, 

Burbage'a i Jonsona wykpiwał przy winie, 

Jak szaleństwa stolicy wyśmiewał w komedii, 
Jak Romea i Julii opłakiwał losy, 
Jak Leara rozpaczliwie chwytał uchem głosy, 
Jak Desdemony kreślił straszną śmierć w tragedii. 

Wielkie to były czasy, lecz je 12.recz odrzucił 
I zamyślony, cichy, do Stratfordu wrócił, 
J ego szedł uliczkami, wiedząc, że za chwilę 

W starym kościele spocznie, pod głazem, w mogile, 
O tym ja lubię myśleć Shakespearze, w Stratfordzie, 
Jak róże ścina, jak rwie jabłka w swym ogrodzie. 

Edmund Kerchever Chambers „Epilog". 

Il 



A ON DZIEŁ SHAKESPEARE'A 

1590 Król Henryk IV, cz. II, cz. III 
1591 Król Henryk VI, cz. I 
1592 Król Ryszard IlI 

Tytus Andronikus 
1593 Komedia omyłek 

głaskanie sekutnicy 
Wenus i Adonis 

1594 Dwaj panowie z Werony 
Stracone zachody miłości 
Lukrecja 

1595 Romeo i Julia 
Król Ryszard II 

1596 Sen nocy letniej 
Król Jan 

1597 Kupiec wenecki 
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Król Henryk IV, cz. I 
Król Henryk IV, cz. II 
Wesole kumoszki z Windsoru 

Projekt kostiumu Marcelusa 

l 599 Król Henryk V 
Wiele hałasu o nic 
Jul iusz Cezar 

J 600 Jak wam ię podoba 
Wieczór Trzech Króli 
Feniks i gołąb 

1601 Hamlet 
1602 Troilus i Kressyda 

Projekt kostiumu PoLoniusza 

1603 Wszystko dobre, co się dobrze kończy 
Miarka za miarkę 

1604 Otello 
l 605 Tymon Ateńczyk 
1606 Król Lear 

i\Iakbet 
1607 Antoniusz i Kleopatra 

Koriolan 
1608 Perykles 
1609 Cymbelin 
1610 Opowieść zimowa 
1611 Burza 
1612 Król Henryk VIII 

(Daty oznaczają - przewazrue przypuszczalny - rok powstania dzieła, 
nic jego ogłoszenie drukiem) 
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ZYM jest Ilamlet? Tragedią zemsty? Traktatem filozoficznym? 
Rozważaniem na temat życ i a i śmierci? Próbą sprawdzenia 
wszystkich wartośc i uznanych przez świat? Historią walki 

o władzę, a więc - dramatem politycznym? Trakltatem o sztuce teatru 
y.rres~cie . samym teatrem? Każda z tych tez odpowiada prawdzi~ 
! ~azda Jest pełna. Na każdy z tych sposobów był H amlet grywany 
1 interpretowany. Każda epoka i każdy kierunek próbował odnaleźć 
się w bogactwie problemów tej cudownej sztuki, każda interpretacja od
krywała nowe wartości Hamleta, a jednocześnie zawężała w ramac h 
swej t~zy j~go prob~ci:natykę . Klasycy znając pewne wartości tragedii 
Szeksp1!a J.edn?czesmc wybrzydzali na jej „rozwichrzoną" dra
maturgi~, w~elk.1 Goethe odnalazł w niej echa swojego Wertera, in
terpretuJą.~ Ją Jako dramat n adwrażliwego młodzieńca, postawionego 
w .sytu aCJ I przerastającej możliwości działania. Goethe stworzył po
JęCle ~iamlety~mu podchwycone przez szkołę psychologiczną , która 
wreszcie przefiltrowała Hamleta przez pryzmat freudowskiej nadświa
domości. 

W Polsce prekursorskie spojrzenie na sztukę rzucił Stanisław Wys
P~~ński. On,pierwszy wypowiedział hasło „hamletyzowanie to co innego 
mz I~amlet . Jednak .Jego prekursorską, opartą o znakomitą intuicję 
człowieka teatru, anahzę, zawężyła mistyczno-patriotyczna teza. Inter
pretacj~ n:iarksistowskie r~ucily. ś:-Viatło n~ historyczno-poliyczną stroni; 
z~gadmema . Wr~szc1e naJmodmeJsze teorie egzystencjalne, wywodzące 
sH; od Sartra i amusa, podkreślają tragizm ludzkiej egzystencji 
nieuchronność ludzkiego losu. ' 

A g?yby ta!< spróbować zagrać H amleta bez tezy? Pozostawić go 
tragedią pytan? Po pr ostu pozwolić, aby ten renesansowy strumień 
swobo.dnie przepłynął - nie, przewalił się przez scenę w ałym bo
gact"."1e swej problematyki - i założyć sobie jedyną ambicję - nie 
uromenia z tego strumienia ani jednej kropli tego co istotne. 

Renesansowy? 

Czyż. istnieje epol n w c!~iejat'h bar~ziej korespondujqca z naszą? Przełomowe 
Otlkryc~a . naukr>wc, odkrycia geograficzne przckreślajqce przestrze1\ i czas -
J::ik dz1s1cjsze samoloty ponaddźwiękowe, gwollowny rozwój techniki sztuki 
m.yśli ? A jcdnnczcśnie czas podbojów, wyniszczających długoletnich' ~voj en '. 
Czas .gwallowny, pulsujący, namiętny - n przy tym czas rozbijania starvch »rcd
niowiec:znych dor,matóv.;. id~alów I poglądów. zyż to nie nasz s wiat? Ćzyż wte
dy, jak i t eraz, łudzkosć me s tała wobec konieczności sprawdzenia t c,i.o . wiatn 
przez ~stateczne, n!c cofające się przed 11lc?ym , nieunikające nicze11:0. czym 
obd;:irz~ ć Jub ukarac może los - doswiadczeme czlc•wiek kończące ię dopi ro 
tam ,,gdzi reszta. jest milczc~iem". Do~wiadczcni c , któr.; 'stanowi c nc: d~lszcgo 
r~zwoj u l udzkosc1? rzyż tragizm i heroizm Hamleta jest tak daleki h croizmo
w1 Camusa. 

Spróbujmy stworzyć speklakil żywy, barwny, poetyckii: - jak wido
wi ko elżbietat'lskie , a na<le wszystko - oddalając bohaterów zew
nętrZ111ie V( czasi.e - spróbujm y z. nimi nawiązać jak najbliższy kontakt 
~sy.cholog~czny i spr~w?~Y na . ile potrafią oni odczuć nasze pytania 
1 mepokoJe - pytama i mepokOJe naszego wieku. 

„Z rozwożeń roboczych reżysera" - Bohdan Porębo . 
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Ki erown i k administ r acji w O lsztynie 
AN DRZEJ SZADZIEWSKI 

Kie r ownik tec h niczn y 
PAWEŁ CHŁOSTA 

Kier ow nic y pra cown i 
krawieckiej damskiej: ZOFI A ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ F RANKOWICZ * perukarskiej; ALFONS DOMI ZEK * stolar
skiej: * JÓZEF RESZEC * ślu aTsk>iej: ALEKSA DER MARKOWSKI 
* malarskiej : EDMU D GIECZEWSKI * m odelarskiej : BARBARA 
MIERZEJEWSKA * tapicerskiej; WIKTOR JANKOWICZ * szewskiej: 

GERHARD FOKS * r ekwizytorskiej : JAN SOKOŁ. 

G łówn i elek t r y c y 
TADEUSZ GEREJ, MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

K i erow nik dzia łu a k ustyc z ne go 
HENRYK KOZŁOWSKI 

B ry g adierz y sceny 
ANTON I ISZORA, KAZIMIERZ J URGIN 

Or ganiza t or wi d own i w Ol sztyn ie 
ZENON LEW ANDO W I CZ 

(tel. 66-44, 39-15) 

Kasa czynna od godz. 10 do 13 i od 16 do 19 

K i er o wn i k adm i n istracji w Elbl ągu 
STANISŁAW MACIEJAK 

(tel. 25-00) 

Or gan izato r widown i w El 1b'1ągu 
JANINA BŁESZCZY . SKA 

K ieroiw ni k s ce ny w E l b l ągu 

ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

Ki er ownik s cen y obj a z d ow 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatralna czynna od godz. 10 do 14 i od 17,30 do 19 
w dni świąteczne od godz. 10 do 12 i od 17 do 19 

(tel. 51-83) 

Op r ac o w a n ie g r a f i c z n e i ip Toj e k t y kos li umów: 
JERZY SKRZEP INSKI 

Re dakcj a pr ogTa rm u: 
BOHDAN DZITKO 
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„ 

O S OB Y: 

Klaudiusz - król Danii 
Hamlet - syn przedniego i bratanka 

króla . 
Poloniusz - szambelan królewski 
Horacjo - przyjaciel H amleta 
Laertes - syn Poloniusza 
Woltymand . 
Korneliusz 
Rozenkranc } . 

dworacy 
Gildensztern 
Ozryk 
J eden z panów . 
Ksiądz . 
Marceil.us } . . . 

wojskowi 
Bernardo . . . 
Rejnaldo - sługa Poloniusza 
Aktor I 
Aktor II 

Aktor III 

Grabarz I . 

Grabarz II . 
Fortynbrans - książę norweski • 
Kapitan 
Angielski Ambasador . 
Gertruda - Królowa Danii, matka H amleta 
Ofelia - córka Poloniusza 
Duch ojca Hamleta 

oraz 

.Józef Czerniawski 

. Zygmunt Nawrocki 

. T ad eusz Kuźmiński 

. Władysław Jeżewski 

. Jerzy K orsztyn 
. Macie j Staszewski 

. * * * 
.\1A ndr zej Burzyński 

Józef Strumiński 

· Janusz .Mirczewski 
Antoni Chętko 

: Józef Strumiiiski 

·}Władysław Badowski 
Konrad W awrzyniak 

. * * * . Ryszard Machowski 

. Bohdan Głuszczak 

.{ Ilfociej Staszewski 

* * * 
{A leksander Sewruk 

· K onr ad Wawrzyniak 
. Antoni Chętko 
. K azimierz Woźniak 
. Władysław Badowski 

* * * . Witolda Czerniawska 
. Barbara Lantan 
. Kar()l Hrub11 

Posłaniec , Marynar z, żołnierze, Dwór 


