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KILKA U AG NA MARGINESIE 
SZCZECINSKIEJ INSCENIZACJI 

„HAMLETA" 

Jeżeli. za dramat polityczny moili.byi
my uznać tragiczną walkę o imponderabilia -
Ha~et byłby wspanialym przykładem dramatu 
polityc:znego. Jego nonkonformizm jest sprawą 
~stą. I to tak dalece, że możnaby ten arcy-
~at ~znać za zwieńczenie, ukoronowanie 

kro~ historycznych Shakespeare'a. Nie chodzi 
tu Jednak o prostaclde ścleranie się sil wala.ą
cych C! wł~, jak to swego czasu postulował 
w swoich świetnych esejach Jan Kott i jego na
śladowcy. R~ się nie na tym zasadza i spra
wy tu są o wiele głębsze. 

Twórczość dramatyczna Shakespeare'a 
wiąże trzy okresy filozofii i sztuki: średniowie
cze, renesans i barok. $lady tego widoczne są 
we wszystkich tragediach, także w Hamlecie. 
Oto śreclniowiecznn konstrukcja moralitetu -
Every man, Jeder Man, Każdy człowiek i jego 
los - nasycone procesami narastania ludzkiej 
świadomości o pasji i drapieżności wszystkich 
wyzwolonych namiętności renesansu - ze ska
zami barokowego przepychu słowa, spraw. 
Oczyśćmy tragedię z ornamentyki - zostanie 
przejrzysty, ba, ascetyczny szkielet surowego 
moralitetu na którym rozpięto tragiczne dzieje 
myśli i losu królewicza duńskiego, osaczonego 
w krainie zła - tragedia sumienia. Oto chyba 
istota rzeczy. 

• • „ 
Tragiczny protest Hamleta, tragicme 

wyzwanie, lęk tragiczny, tragiczne dążenie, tra
giczna idea, utrata, wreszcie tragiczne uwolnie
nie, tragiczna śmierć. .. Sumienie Hamleta jest 
motorem jego czucia, myśli, woli, działania. 
Strumień świadomości kończy się śmiercią, któ
rą możnaby uznać za świadomy akt unicestwie
nia siebie u kresu drogi, skąd nie widać żadnego 
dalej , za pokazowe samobójstwo. Czy ma być 
ono dla innych przestrogą, k a t h a r s i s ... ? 



• 
• • 

Wyspiański chciał niegdyś umiejscowić 
akcję Hamleta na Wawelu, uwspółcześnić ją, 
spolszczyć, pokazać jako tragedię świadomości. 
Widział także w Hamlecie aktora, którego po
słannictwem jest: „.„jak dawniej tak i teraz 
służyć ... za zwierciadło naturze, pokazywać cno
cie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a 
światu i duchowi - postać ich i piętno". 

Zapewne warto jest pokusić się o roz
szer.zenie roli aktorów w tej tragedii, zgodnie 
z widzeniem Shakespeare·a, Hamleta, Wyspiań
skiego i naszym; warto, choć rzecz nie jest 
łatwa a konsekwencje jej będą różnorakie: w 
głąb i wszerz. Wystawiamy Hamleta na Zam
ku Książąt Pomorskich Anno Domini 1971 w 
polskim Szczecinie - zamiast na Wawelu -
bez dekoracji, w surowych murach renesan~wej 
kaplicy im. Bogusława - w ascetycznych ko
stiumach współczesnego moralitetu. 

Nie wszystkie elementy wspanialej 
analizy Wyspiańskiego w studium o Hamlecie 
wydają się nam słuszne i pot1 zebne. Ale świa
domie nawiązujemy do tej tradycji. Rozszerza
my ją - lak mi się wydaje - o własne do
świadczenie realizacji II-go aktu szczecińskiego 
Wesela z roku 1970 i dalej. idąc tym tropem, 
szuka!llł' środków wyrazu dla tym celniejszego 
bardzieJ sugest)'\vnego przekazania niektórych 
problemów nad którymi +amyślił się Wyspiań
s~i. Pośw~ęciliśmy na to wrze ·ni owe, paździer
nikowe, hslopadowe i grudniowe dni szczeciń
skiej jesieni. 

I 

• 
• • 

Wszystko jest w Hamlecie prowo
kacją wzajemną. Rzeczy, dążenia, postawy, sło
wa są obnażone do dna. Wszyscy grają swoje 
role na oczach wszystkich i ten ekshibicjonizm 
nie osłabia dramatyczności konfliktów, ale de
maskuje ich okrucieństwo i drapieżność. Na 
przykład dwa wspaniałe monologi Klaudiusza 
(„Nie mogę się modlić ... ") i Hamleta (,,Mógłbym 
to zrobić teraz„. "), wedlug formuły Shakespea
re' a następują kolejno po sobie, partnerzy nie 
słyszą się wzajemnie ... Zczepiliśmy te monologi 
ze sobą, aby mówione były na oczach i w oczy 
przeciwnika, czasem nawet równocześnie. Nic 
chodzi tu o formalny zabieg dramaturgiczny. 
Tak związane i zczepione monologi przekształ
ciły się w bardzo ostre starcie dwu równoczes
nych spowiedzi: zbrodniarza i ofiary, winowaj
cy i kata - w których role wzajemnie ulegają 
wymianie. 

W ten sposób być może zbliżymy się 
do myśli zawartej nie tylko w tragediach Sha
kespeare'a: każdy człowiek szuka w drugim 
człowieku siebie, każdy jest sumieniem każde
go, wszyscy są sumieniem wszystkich, odpowie
dzialność za siebie i innych jest wartością wy
mienną, przed którą nikt uciec nie potrafi i nie 
może. Droga nasza wiodła od analizy myślenia 
Wyspiańskiego o Hamlecie, a przez nie do zro
zumienia Hamleta. Było w tym coś fascynu
jącego. 



• 
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Relacje wzajemne między działaniem, 
a świadomością są istotniejsze od skaz psycholo
gicznych, którymi zajmowały się niektóre cel
niejsze inscenizacje angielskie. W naszych te
atrach ostatnio Jan Maciejowski w swej inte
resującej inscenizacji w Toruniu usiłował pod
kreślić związki kazirodcze między Gertrudą a 
Hamletem na fali epatujących mlodzież mód 
psychoerotycznych; Adam Hanuszkiewicz ko
kietował sobą w roli Ducha Ojca widownię Te
atru Narodowego w Warszawie, a Olbrychski 
ws-qstkie katze i sprzeciwy współczesnego mło
dzieńca usilowal obrócić w zdawkową filozofię 
buntu i pnekory. Zrobił to świetnie. 

O ile głębsze i bliższe Shakespeare'a 
jest myślenie Smoktunowskiego, za którym wi
dać dobrą szkolę Dostojewskiego. 

• 
• • 

Każdy współczesny aktor, współczesny 
reżyser, przystępując do realizacji Hamleta 
musi pogodzić się z nieuchronną klęską: nikomu 
dotąd nie udało się oddać wszystkich warst~ 
tego arcyzłożonego problemu. Trzeba zaczynac 
wciąż od nowa i zawsze od siebie. Ten punkt 
w jścia przyjęliśmy za podstawę szczecińskiej 
propozycji, chociaż zdajemy sobie sprawę, ~e 
zaorzemy tylko znikomą cząstkę tego lądu, kto
remu na imię Hamlet Shakespeare'a. Po nas 
przyjdą inni. 



• • 
Odrzucamy teatr pudełkowy, przekre

ślamy rampę, wyrzucamy bariery oddzielające 
postaci dzialnj~1ce w tragedii - od postaci słu
chających j w krz lach. Wszyscy jak Hamlet 
są b haterami te-go moralitetu, któremu na imię 
Every man, Każdy czlowie , Hamlet. Scena je t 
wszc:dzi : na g{1rze, z przo<lu, na dole, pośrodku, 
w prz jściach, pomiędzy nami ... 
. Totus mundi agit 11istrio11r.m. Wszyscy 
JC t 'my bohaterami tej o obliwej tragedii su-
mienia, która dzi je ię w nas. wokół nas ... Pa-
trzymy sobie w oczy p trzymy na siebie .. . 

Józef Gruda 
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HAMLET 

1ier.h ryczy z btJłu ranny łoś, 
Zwierz zdrów przebiega knirjr., 

Ktoś nie śpi, aby spać nułgl kloś, 
To są zwyczujnr dzieje, 

Akt trzeci, cena druga 

Poda11ie o Ha1nlecie 

Opu n·ie · ,~ n lirólcwifzu rh11isl1i111 
lln111leri1• ZU'lłllJ m 11ił'rn 11l11iP mlm•11lu•-
11s, miel us, ll'J' łllodzi się z .fr1•1l11ion ie
f'z11cj 1.ru11ilii. ł'Zt~rJliiJł'rj Zl' sJ.11rl111il'. 
Jtagc11d i lolltl11r11 11ól111u·nrgo, sl10UdJ-
11m1. l.i„go m1pisnnPj vrzr.z Saxo Gr; ma
l}'lill, i:zyli l'czmu•go (oli. 114!i-1223), 
nmidm na du orze Al1sal01111, l1isl 111m L1111-
du ' polmlniowrj S.zn Pf'ji. 

nęd;11: scJ.rr.tnrzem l1i .,. upn „_ 
ITZJ mal pole cen ie 11n11i a11ia tlziejó ur Dn-
11ii. za„ząl je 11i. m~ po ro/m 11i7. n 11u
pra H1adzil du rolm 1185. 

Tylul zl1ioru brzmiał: lllSTOlll 
DA ICll Oil GJ}ST1l IJANlllłlJU. Oznnt'ze-
11ił' 111 /Jylo zgmlm: z pra łnł1J lfll.o "' sio
, rmlrn tiu lisi,1!1 X-XVI, bo li ięgi począl
lwn r, 011 I-IX WJ'JJPlnio11C zoslnly nor
d}1cliimi legendami. 



Stanisław Wyspiański 
o „Hamlecie" 

Hamlet bohaterem jest, jak jest nim 
każda: młodość i nie słabość w nim jest, ale: -
myśl i rozwój tych myśli, stopniowy. Nie nie
dołęstwo i brak energii lub siły - lecz uczucie 
i uczucie człowieka, który chce czynów swoich, 
sobie przeznaczonych nieomylnie się doczekać 
i nie uczynić niczego, co by cień na niego rzu
cić miało. 

A myśl. Ku temu dorastać można tylko 
stopniowo. A po stopniach tych można iść tylko 
rosnąć duszą, a ze stopni raz myślą zdobytych 
nie ustępując l 

Kto by zaś szedł za myślą Szekspira 
i w myśl jego dramat jego którykolwiek za
mknął sytuacyjnie w jakieś istniejące budynki 
rzeczywiste i l o g i k ę a r c h i te k t u r y 
t y c h b u d y n k ó w p o g o d z i ć potrafił z 
l o g i ką te ks t u Szekspirowskiego - ten 
mógłby dekoracje obmyślać. 

I tak np. wziąwszy to odnośnie do 
Hamleta. W którym to zamku dziać by się 
mogło? W Elzynorze? 

O zamku w Elzynorze na pewno wie
my wszyscy tyle, co Szekspir, kiedy Hamleta 
pisał, to jest nie mamy najmniejszego wyobra
żenia, jak wyglądał zamek Hamletów w Elzy
norze i w jakim był stylu. Może więc to nie 
obchodzić nas wcale. Czy Szekspir miał jakie 
o stylach dokładne wyobrażenie? Można powie
dzieć, że miał, ale tym sobie głowy nie zaprzą
tał i tym się nie interesował jako osobną nauką, 
ale ilekroć razy odniósł się do rzeczywistości 
to styl gotowy tam kompletny 
z n a 1 a z l i już raz przyjąwszy teren, jednego 
się trzymał. 



Miał więc, pisząc tragedię zamku Ham
letów w Elzynorze, jakiś istniejący zamek 
na myślL 

Który? Jaki? 
Nie dowiedzieć się tego nigdy; po naj

dłuższych nawet poszukiwaniach nie wiadomo, 
czy cośkolwiek dałoby się odgadnąć i odnaleźć. 

Można więc tych poszukiwań zanie
chać zupełnie. 

I np. Jeżeli ta tragedia u nas ma być 
graną, w Krakowie np. szuknć takiego zamku. 
gdzieby Lragedia ta rozegrać się mogla. 

Jak.iż zamek macie na myśli? Gdzie 
około baszt nocą chodzi ów duch królewski, gdy 
owa jasna gwiazda na zachodzie zabłyśnie -
i zamkowy zegar bije pierwszą ... ? 

W jakiej to galerii „godzinami zwykł 
się przechadzać" królewicz Hamlet! - „Biedny 
chłopiec z książką w ręku". 

Widzicie go: jak idzie z książką w 
ręku w tej górnej galerii królewskiego pałacu 
Jagiellonów. 

Widzicie go: jak około północy przy
chodzi ku strażnikom, gdzie czeka go przyja
ciel Horacy na tarasach Wawelu około Lubran
ki, w bli. kości części Kazimierzowskiej zamku, 
i tam duch występuje!... 

Czy Hamlet ma być student uni
wersytetu? 

Czy Hamlet ma być królewicz - dą
żący do korony? 

Czy Hamlet jest to filozof, nie dbający 
o koronę, i koi ona byłaby dla niego rzeczą, z 
którą nie wiedziałby, co zrobić - jak również 
i z władzą, oddaną sobie? 

Czy Hamlet jest to talent artystyczny, 
filozof, badacz natury ludzkiej i fałszu ludz
kiego sędzia? 

Czy Hamlet jest powołany do reformy 
świata i rządów, opanowanych przez ludzi nie
godnych - on jeden godny? 

Czy Hamlet jest to: chłopiec, w rozwo
ju swoim złamany śmiercią ojca i rzucony w 
otoczenie ojczyma i matki, niechętne mu, co 
rozumie i czuje, i krzywdy swojej zapomnieć 
nie może ni o swoje prawa syna się upomnieć: 
o tę swoją zabitą miłość i uczuciowość? 

Czy Hamlet jest człowiek.iem czynu, 
który tylko napotyka przeszkody i te w miarę 
sposobu zwalcza, a te coraz się piętrzą? 

Czy Hamlet jest człowiek.iem nagłym, 
porywczym w działaniu i w nagłości błędy 
ustawnie popełniając i mylne czyny - tymże 
samym w działaniu sv11ym jest raz wraz z 
siodła wytrącony? 

Czy Hamlet jest człowiekiem słabej 
woli bez siły woli i stąd to wszystko? 

Czy Hamlet li tylko hamletyzuje, fi
lozofuje i gada ostatecznie „słowa, słowa, slo
wa" - chociaż bardzo inteligentne? 

... żaden z tych Hamletów nie obejmuje 
całości Hamleta, jako postaci urosłej ogromnie 
w tradycji wieków od cza.se.Jw S:lekspira - i ża
den uznany być nie może w zupelności. 

Stonislaw Wyspiański: The Tragical 
Historie of Hamlet, Prince of lJen
mark by William Shalcespeare, we
dlug tekstu polskiego Józefa Pasz
kowskiego świeżo przeczytana. i prze
myślana . Kraków 1905. 



LXVI 

W śmierci szukam ukąszeń, znużony 
widokiem 

Zasługi, co płaszcz żebraczy posiada, 
Nicości, barwne pióra strojącej przed 

okiem 
Czystej wierności, której zapłatą 

jest zdrada. 
Zbrodni, co ją złotymi zaszczytami darzą, 
Dziewiczej cnoty, która umiera zhańbiona. 
Doskonałości, strasznej zbrukaną potwarzą, 
Siły, której mdła przemoc wsiadła na 

ramiona. 
Poezji, której usta pieczętują władzą, 
Ciemnoty, która wiedzę leczyć się ośmiela, 
Prawdy, która mianem głupoty nagradza, 
Ujarzmionego dobra, zla ujarzmiciela. 

Znużony tym - odszedłbym wnet 
na spoczywanie, 

Lecz beze mnie co z moją milością 
się stanie? 

Przekład: Lucjan Szenwald 

CXXIII 

Nie będziesz, czasie, chełpił się, iż zmianę 
Dostrzegasz w; ~e; piramidy twoje 
Stare są, choc1az w nowy strój odziane· 
Ani się dziwię, ani niepokoję. ' 
Dni nasze krótkie; tedy podziwiamy 
Odwi;~zne zbrodnie, którymi się dzielisz. 
~~e~ i:am wm?~ć, że ich pożądamy, 
N~ poJąc nagle, zesmy je widzieli. 
ReJestrom twoim ni tobie nie wierzę· 
Ani mnie ~rzeszłość, ani czas mój dzi~, 
Wszystko Jest kłamstwem i z klamstwa 

się bierze, 
Które w pośpiechu montują gorliwi. 

Lecz poprzysięgam: będę wierny sobie 
Pomimo ciebie i na przekór tobie. 

Przekład: Jerzy S. Sito 
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