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EVERYTHING AND NOTHING* 

Nie l:y''.J w nim nik<Jg::i; za jego rysami (kt6re nawet na z~ych i:: :irt re
l«ch z t2;:1~ej ei:;<J ';;i nie są podatne d::i niczy ' ch i:'"'y:h), za i::{)(hie:c · ą 
otfitością jeg::i fantastycznych slów byl::J tvlk::i tr::i~hę chl::Jdu, se ', któ
r(;g:::: n ie r::rześnil nikt. Z początku uw:oiżal, że wszyscy luC:zie są ta~y 

jr k on, ale zdumienie towarzysza, z którym za:ząl t cztrząsa:: tę próżr> i-::. 

\'.·ykazalo m u :ego i::omylkę i raz na zawsze dało mu ::idczuć, . że jed
ncstka nie i::owinna niczym różnić się od gatunku . Kiedyś pomyślał, że 
w l<siążkach z:iajdzie się lek na jego c:erpie:1ia. i wtedy nauczy! się 

„m al::: laciny i m niej greki" , jak miał \Yyraz:ć się k t::iś z jego współ

czesnych; p::itcm uzna ł, że w praktyk::iwaniu i:ewreg'.l przyroc'zoneg::i 
h::dzicm ryt u alu mog:o kryć się to , czeg'.l szuka!, i pozw::ilil wtajemni
c~yć s:ę Annie l-Iatha\\·a y i::odcz2s dlugiej czerwcowej sjesty. Mają: 
dwa dzie:cia parę lat poje;::hal do L::indy::u. Instynkt::iwnie wprawił się 

już w udawanie, że jest kimś. aby nie wydało się, że jest nikim. Tam 
otjawil mu się zawód, co któreg::i by! st\\·orzony, zawód akt::ira, który 
m t scenie udaje kog::iś innego, wobe2 tłumu ludzi, którzy udają, że w t::i 
\,·ier;q. Wyko:1ywanie tego za w<Jdu da!::i mu szczególny r::idzaj sz:z~~:ia, 
może pierwszego w jego życiu. Lecz z ostatn im zdaniem wiersza i z 
ostatnim trupem z 'iesionym ze sceny p::iwracal Z'1ie'1awic'zc:iy smak 
rzeczywis'.ości; przestawał być Ferreksem czy T amerlanem i z·1ów 
stawał się n ikim . Osaczo:1y, zaczął wymy~lać inny:h toha terów. inne 
tragiczne wątk i. I tak, podczas gdy jego ciało \\'ypelnialo swe tragicz'le 
przez:iaczenie w lu panarach i tawernach L ondynu, dusza, która ;e za
miesz';;iwała . była Cezarem, który nie słucha ostrzeżeń wróżbity, Julią 

nie•1awidzącą sk owronka i Makbetem, który rnzmg_wia na pustl· '.l\\·;u 

z cz3.:-ownicami, b<;dącymi zarazem P arkami. Nikt nie był tyloma ludź
rr i, co ten cz!owie'.<, który wzorem e;ipskieg::i P r::iteusza wyczerpał 

v·szelkie możliwe przejawy istnie:i ia. Czasem przemyca! w swej twór
czcś~i j<:.kieś wyz:ianie, pewny. że nigdy nie zosta nie ono rozs1.,·fr-owa
nt::, i tak Ryszar d stwierdza, że w jego os'.lbie Z3. m yka się wiele osób . 
. Jc:go zaś mówi te dzi1.\·ne s!owa : „nie jestem tym, k ' m jestem''. G'.~':ok::i 

_kd ność istnien ig_ marzei1 i gry była mu natchnieniem do przesłnvnych 
strof. 



Dwadzieścia lat przetrwał w tej skromnej halucynacji, lecz pewneg::i 
duia ogarnął go przesyt i wstręt na myśl, że był tyloma królami giną
c:. mi od szpady, tyloma kochankami, którzy schodzą się, rozchodzą, 

melcdyjnie konają. Tego samego dnia p::istanowił sprzedać swój teatr. 
Nim miną! tydzień, wrócił do rodzinnego miastezz'.(a, gdzie o:lnalazl 
er zew a i rzekę dzieciństwa i nie połączył ich z tymi, kt:'.lre zdobne w mi
tcłogiczne aluzje i łacińskie zwroty wyslawila jego muza. Musiał być 
kimś, stal się więc człowiekiem interesu, który wycofał sic; po zrobie-
11iu majątku i obecnie zajmuje się pżyczaniem pie:-tiędzy, prn:esami 
i umiarkowaną lichwą . W tym charakterze i::odykt-0wal swój oschły te
stciment, z którego świadomie wykluczy! wszystko, :o zatrąca!o o patos 
c;:y też literaturę. Odwiedzali go czasem 10:1dyńs::y przyjaciele, dla któ
n eh powracał do roli poety. 

Historia doda'.e, że przed czy po śmierci, czując ·: becrość Boga, i::o
wiedzial: „Ja, który nadaremnie bylem tylcma ludźmi , ·c hcę być je:lnym 
i sobą" . Głos Boga odpowiedział mu z wichru: „Jv.':1ie także '''e ma. 
Wyśniłem świat, tak jak ty wyśniłeś tw::ije dzie!::i, mój Szekspirze, 
a pośród rozlicznych kształtów moich snów by'.eś i ty, który, tak jak ja, 

'.es teś wieloma i nikim''. 

• Ws.::ysllw i nic. 
JORGE LOUIS BORGES 
,.Twórca" 
Przekład: Zofia Cl1ędzy1'iska 
Warszawa 1974 

22 XI 1974 r. w Starym Teatrze w Krakowie rozr.:o·czc:ly się próby 
„Hamleta" W. Szekspira, który miał być trzynastą z t::ilei inscenizacj;:; 
Konrada Swinarskieg::i. D::i 19 VIII 1975 r„ czyli dnia tragi::z:iej śmierci 

S\\·inarskiego, przeprowadzono 51 prćb 1:cd kieruni<iem reżysera, w tym 
p.·ć'cy anality:z:ie caleg::i dramatu oraz próby sytuacyjqe trzech pierw
s;:y::h a::tów, a także scen 1, 5, 6 z aktu IV i 1 z aktu V . P:icząt ~ owo 
1~odczas prób r.:oslugiwan::i siq LE6stem Józe'.a Pasz~ :iwskiego, w miarę 
je:dnak jak postępowała praca Macieja Slomczyńskieg,o nad tlumE 
t: ic:n „Hamleta'', stary egzemplarz zastępowan::i r:owym. 

I cstyLu L Sztuki PAN znajduje s:ę w p:isiadaniu :rn~rat'l maT cD~o

ccwy::l': z pierwszych pię::iu prć b a:rnUycz 1) cli. SłL-..::':l dziś o 'e jako 
c;c,;.. urr:e:it, na podstawie któreg::i możemy podejm::iwać rekons~ruk _ ję 
i:cterpretacji „Hamleta''. Nagrai1 tych ciokona• ::i r:cs:t:~u~ą: s:ę sp~ć~t::m 

2.matcrskirn, w z·-.·.riąz'~u z czym częsć z nich jest 11ic_zytcl·1a. 1'/ Pu
CC\Yni F::i:-:cgraii:::zaej 11,st·;tutu Sztuki PAN zrc'o:istruowa:-:::i ~e, dzięki 

CJ.emu w ±c~mie s'.e•'ogramów stały się c'cstępre hist-0ryf:orn, krytyk:;m 
tc3.tru oraz tym wszystkim, którym tliskie jest dzieb Swinarskiego. 

„Pamiętnik Teatralny" w zeszycie l z 1979 r . zamiesz:za ste"ogram 
z pierwszej próby analitycz'lej z dnia 22 XI 1974 r„ któr1 o praco\\ <1la 
1 wstępem p::iprzedzila Danuta Kuźnicka. Powyższe i>iforma:je za~ze~p
nc;liśmy z tej putlikacji. 

Przytaczamy tu fragmenty tego otszerncgo stenogramu, ::igran; ::za:ą: 
się jedynie do niektórych wypowiedzi Konrada Swi•rnrskiego. Pozwo
l!Jiśmy sobie w niewielkim stopniu zmienić ich kolej1~ość. co, jak mrie
IT'amy, w niczym nie zniekształca obrazu tych słów. N!e chod·7.i >iam 
bowiem o oddanie atmosfery, jaka panowała wlwczas na próbie, Je:z 
przede wszystkim o przemyślenia wielkiego reżysera. 

„Trzeba wyjaśnić sprawę Króla ; tego szybkiego mal:':eństwa . Nie 

polega to tylko na tym, :':e bardzo chytrze Król :::abił i o:':enżł się, 

i koniec. Tylko„. Przesłanki sq takie, :':e racja stanu znaczy Fortunbra
sc1 ruch w Norwegii, wymaga bardzo szybkiej decy:::ji„ . bardzo s:::yb
l<'ej decyzji i akcji przeciwko Fortynbrasowi. Ta szybka decy:::ja może 

nastqp ' ć tylko - w takim wypadku - pr:::ez mal:':eństwo jak najbar

d:::iej :::bli:':one, to znac.::y pr.::ez to, :':e Królowa i brat króla, co nomi

nalnie wtedy było te:': absolutnym prawem do :::aślu'Jin, bo to jest naj

bli:':sza rod:::ina włafriwie, tak w spokrewnien·u.„ Tera::: tak. Ja nie 

zakładam, :':e tutaj bard:::o żli ludzie to znac:::y m'l„. Gertruda i Klau
diusz, zacligali i clo ł óżka wskoczyli. Tylko ja zakładam, że racja stanu 

iisprawiecll'wiała ich mal:::e1istwo wlafriwie w pełni. (.„) To :::naczy, że 

ten stary, ::amordowany król rzad:::il według :::a<:id j:ikie możemy ... ja 

kimi. mo::.cmy pr:::ypuszc:::oć, r:::qcl:::il stary Fort ynbras ; to zn~c:::y: prze::: 

p:Jclbój. Ten nowy król. /;tó;·y chce:> prolL'Gd:ić pc1ńslwo dzięki dyu!~mw-



('ji , bo do tego ma olbr:::ymie skłonno s ci, ::: yskał sobie chyba u:::nanie 

.::ony star ego króla . I w ten sposób, me wiem, c:::y :::a jego namowq, c:::y 

:a własna intencja - i to należy rozstrzygnąć, c:::y nie ro:::s!rzygn'.f Ć -

bo musi i? buć cnyba w ten sposób, :::e w miarę tego jak trupy się 

siejq, to ::arówno poc:::uc.-e winy Klaudiusza jest takie, :::e on jest 

pr::yc:::ynq gr::echu i :::ł'.1, pr::ez to, ::Ce zamordował swojego, ale te:: i 

matka, która na to pr:::y:::woliła ma poc:::ucie winy . (Niesłyszalne oko/o 

I sek.) To ::nac::y każde bier::e 1w siebie petnq winę za czyn popełnio
ny na ojcu. 

I tera::„. jaki to jest spór' To ::nac ::y ... ja mva:::am, :::e w ogóle dw ·2 

n :ij b\i.::C s::e sobie osoby (niesłys:::a lne około 1 sek.) to jest Król i Ho m

let . Ila c::ym to polega? Polega lo na tym. :::e sq to osoby , których 

stopie1i my.~lenia usprawiedliwiałby to, c:::y stopieii powiecl:::my wy

l;s::t:i/cenia ' stopień umiejętności dialektycznego my.~ [enia, w tym wy

padku - iispra wiedliwiałby pr:::yja±ń tuch dwojga osób w s:::wce jak 

najba.rd::iej . Tera:: ... Tragedia polega na tym, :::e nie może doj,,ć do tego 

pojeclncmia :: :::upe /nie innych, na:::wijmy to - biologic:::nych przy:·::yn. ( ... ) 

Tak, .::e to pojeclnan·e jest w /a.,c iwie ::upelnie niemo±liu:e, ac::kolcvick 

1n:d ł1lg ws::elkich danyc/1 powinien '-! am~et móc ::ro;:umieć ::ab:'>jst wn 

swojeg"J ojca pr:e:: tamtego, nie ... :: pmktu wid:::enici nie tylko ra r .ii 
."1011lL ale te:: :: punkw wi cl :::enia swojego wł1snego dobra. Mo.że ja 
wt aj :: but pr :::esad.cam w tym ws.ci;stkim . .Ja to po prosw potem w de

wlach będę usiłował wutłumac:::yć, bo wi;daje m· się, :::e ws ::: i;stko to , 

co robi Klauclius :: jest niesłychanie mqclre i na pewno sq momenty 

u· s:::twe, kiedy Klaudi1is2 jest du:::o mqdr:::ejs::y od Ham~eta i gdy racje 

Klaudius.::a sq po prostu obiPktywnie biorqc do .::aakcepUiwan·a bar

d :ic j ni:: racje Hamleta. 

Ale turnj w ogóle tr ::e bo wyjcdnić :: miejsca, iw poc::qtku jakq iell 

Duc/1 ma funkcję i jak on sobie, :::e tak powiem. :::akla cfo swoje :: ja

wie n·e się. ( .. .) Duch :: jawia się, poniewa::: on jest umarły w stanie 

r;r ::ec l rn . Zabit)-J buł w sianie gr::ec lrn, czy li nie może on do::-nać ::ba

wienicL. Ale ten Duch, który pr.::ychod:::i. ::daje so bze równoc.::esnie 

s prowę. :':e pr::e ::: to .. ::Ce naciqga syna , to ::nac:::y isto1ę nez ::'emi naj

s łr1b s::q , on sobie .::daje :: tego sprawę, że on wy:::ysk uje pot ... potomka 

pr::e::: t o, nżeby ::ma::ać swoje cierpienia, a::Ceby dostqpić ::bawienia . 

C::y li nie jest to li tylko prowo k r wi w tym ::nac:::eniii, :::e w/a.foie ll a

mlet musz :::amorclować, bo istniało pr::ecie::: chr::eAcijcuiskie jes::c ::e 

prawo wymodlenia jego .. . jego clus::y. Ale jest io od strony ojca c::un 

barcl :::o intenc jonalny. C::yn ten nie polega na tym, ::Ce on ::daj e na niego 

rację rodu; to c::yn; chcoc nie dtcqc, ale nabiera syna na litosć i w ten 

sposrib tl"afio cło najbard::iej uc::m·iowego m ie jsco c.::lowieka, kieclu 

<·::hwiek nie może powzed :: ieć - nie. 

(.„) Bo caly ten . ja bym to na:::wał - obra.:: ojca w Haml ecie -

"1.ormalnie bywa s:::alen'e wysublimowany, to :::nac::y dobr.::e, to 21w 

c:::y: sam :':al , sam honor. sama miłość, sama dobroć, sam ... właściu.:ie 

(ni estys :::a lne około 1 sek.) usprawiedliwia jakoby rncję Hamleta. Na 

tomiast r:::ec::: mi się w ydaje bard:::iej pokomplikowana. Pokompl"ko wa 

na w ti;m, :':e - tak, jak powied.::icz lem na poc:::q tku - on w miarę ro::

u :oju wypadków hero i ::uje ojca, alf' ma on bard:::o w iele momentów. -

niest ety w tym tlumac:::eniu opus::c.::onych, .::noezy pr::erobionych , - kló 

re mów'q o tym, :::e j ego stosunek do Duclw ojca j est lr :::e:':wiejs::y, niż 

by się w ogóle wydawać mor;lo. Na czym to polega 1 Moim .::daniem 

to polega na d wóch cechach, to ::nac.::y na dwóch ja k gclyuu sprawach 

/,tóre się tl!loj spotykajq : na jego wewnętr.::ncj ... rn:: - na jego niespei

;-; ien1u sL~ dotvchc::~~s u.: :;_;c~u to ogóle (t o ::nac:u on po prostu ni--i 

ws::elkie dane na to, :::eby być królem, c.::y kimkolwiek 1l'ięcej) : na 

jego wewnętr.::nej oclra::ie do pr:::emocy. 

Tera ::: lak. Skoro tak się ukladajq te te te warstwy w nim, to oc:::1;

wifrie ten król, który pr:::uclwd:::i, abu r;o wy:::wo!ić :: tuc·h cierp1C'i1 

c::y.~ćcowych pr::e:: ::abójstico. apeluje do lC'j cechu. Uórn w n·m ( 11• ll a 

mlecie) jest najsłabs::a. mwnowic'e: rlo współc.::ucia 1 do cierpienia. 

1lle to wielkie .::cla nie. kto re pada pot em, jak ojf'ie(' s · ę s )lot yka ::: s 11-

nem i on mówi: „Zemsw 1" . to lo moim ::daniem jes1 :::demie .:: r:::ęd11 

tl!go, jakie 11 Wuspiańskicqo par/(!' „Ka:::cs:: 1rnlc::yć 1 " w Wy::wolcni11. ... 

lo .::nac,:y co.< . co jest :::tipełn·e spr.::ec::1:e ::: jeg0 1cewnętr::11q istoto 

Poi; rycie obic/,·t ywne u• tum mogę mieć tulko oc:::yw1.~c1e u• dals::11m 

··iqgu scenu,:: tym „Sware, sware", kiedy on lq10 wlasneoo njrn nu

::uwa .. m inerem" , ,kretun<'m" i tal; daltj. To ::11ac::11 - on Jnpelnia 

co.~. ma.iqc równoc.::esnie nciadomod, .::e nie jest to ::oodne :: jego nu

turn. ale tamto jest s·ln1ejs::e, ni_ }!!po 7Wturo jest u• stonie„ . 111:: .•. 111 

bu jer;o natura bylu w stanie ::móc . To ::nC1c::u nze nwn::am, żelJu S::el:

s11ir )lisa/ na clarm'> te 11•s:yst1,·iC' inuro:::enia negotywne n Dw·/Ju (po

l<'m, pr::u tej pr::usięd::e). i :e pisał on l'l po to, .::C' c::1111i on (llumlet) 

pewnq pr.::usięgr;,1-;tóra jest spr::ec:::nu ::: jego naturq„ . .:: je„. jeoo 1rn1u

ra. ale której moc jest 11•1ęks::a. ni:: Jeoo 11r!l w·a .::nuic· 1H<J~e. 

(„.) N·e ma specjal1111ch poclswic, alJIJ„. do teoo. rt~dJIJ t zci<'rc/-1r . .::e 

miło.,ć 'la mlew do ojca jest l(l/; 11·il'llrn. :::e sum fukt ::r11Jci1s1 •ru l!S/J1'!1-

icieclli11•ia .:: miejsca .::emsl<;. Ra::. :::e le11 calu układ :: mc1tl-;a inac.::<'J 

wyglacla, po u.:tore pr::e::: to. ::Ce lo C'CJ się normalnie 11rn. ::a1z·s~e qruwu

/(1. To :nac.::y ... o/Jra:: ojcu 11 J!un:lz tu .i<'>l /1er01::01u111u u· mia re l<'rJ'J 

juk Ilamlet ::najd ii je cllu sie/J1C' ml<; u· :::vcitt. I3o :: c.::ym 011 tillc:j 1ir::11-

je::cl:::a ,(niesłus::alne około 1 se/;.)"' On pr::l!Je_cl::u nr1 IJ'Jl/l"'l'IJ sw ii<·wi 
OJc·a . ::astoje slub swoje.1 nwli:i. n wlus,.żu•ie 11om11wl•1"' „ 11"1111110/ni» 

powinien b11ć nastc;p1·a tron''· 



No i tera:: ... Jak wygląda oc:::yw".~cie to :::acho wcmie? To :::aclwwa-

11ie się Ilamleto jest zaws:::e grane w taki sposób, ::e on po prosw uwa

:::a . :e w1usiowi nie :::adośćuc::yniono doAć dłuc;a :atobq i :e po prostu. 

.<imierć ojca n ie jest (niesłyszaln e około 1 sek.). Naiomiasl ja mva::am, 

::e sq to tylko argumenty na ::ewnqt r :::, które majq .~w·adc::yć o tym 

::-e on jest w niezgod:::ie ::: obecnq sytuacjq ... Ale on jest w niezgod:::ie 

:: tq sytuacjq pr::e:: co" Właściwie prze:: :::dradę matki. Natomiost na 

:::ewnqtr:: on u:i;wa argitmentu, :e to jest niedocliowanie :':a loby po 
ojctl. Tak wid::ę 1q całq sytuocjo . 

Tern;: wie.. Ja tutaj nie chcę ro:::sir::ygnć, kiedy H amlet udoje wo

r·aw , kiedi; ::woriowal i c:::y zwariował w ogóle, bo mnie się wyda)e, 

.::e nie :::wariowal nigdy do końcn. 

Jes::c::e co do tuch duslnltowanych postaci, to może tutaj tylko 

jl's:::c:::e wytlunwc:::yć sprawę powied:::my JJolonius::a. ( ... ) Ze jest to 

c::lowiek, któru ma genialną umiejętno~·ć nie::alotwianio nic::ego. To 
jest tlm.ejętno.~ć! To jest olbr:::ymia umieJętno~ć, bo on C'.1/y c::as robi 

wrn::enie ... wra:::enie ::e on ws:::ystko ::alat 1ci. I jego wielko.<;ć polega na 

tym, ::e on nic nie :::a latwi. To :::noc:::y , ::e on :::decydowane ::: góry ... 

spruwu ... dla nich wynajduje pr::ebieg iu:::ędowy, aC:eby je usprawiecl

li wić orl stron u pm w11ej i meru10rvc::nej. ( ... ) Mn ' e się wuclnje, :e to/..:. 

:::e ... Rzec::: polega nn tym, :e !{rril go pr::yjął od starego króla, c::yli -

;;l' on jest wprowacl::onu w to ::abójst wo. Nie w wki sposób, aC:eby 

li' nim portvcypowol. tylko w taki sposób, :':e on o nim wie i wie, :':e 

nole::y tej musli 1w · /..:ać . Ale swiadomo.<:ć tego. :e taka my.~l istnieje, 

·10 Oil ma od poc::oll·:tt do końca. To całe gadttlstwo, które tt· mniema

nw ll'ię/..:s::osci mterpret acji. polego na tym, :':e on po prostu jest taki 

guclitła - to nie jest w/..:. On po prostu ma swoje form1lły. dla .. /..:tó 

rumi 1lsiln1e cos nsprawiedt11r:ć. C:::osami :::a.pęcl::a się tak daleko, :::e 

nuwet wie. !:e w pr::erod::a si<: w r;udulstwo, <·o .iest nieclolu ( ?) mu

~lenia. (. .. ) 

Tern :: ... Na c::um. polego jego kariern na tym clwor::e? Po pros/u na 

1 y m, że 011 musi robić wra::enie iclea l llego, nieocl::o wnego nr::ędnika. 

N ieocl::o w n ość jego polega na tym.. :':e on ma hoiuclomo.~ć t ego, ::e ::na 

pr::1w:::1111<: tego n/dodtt , to ::: nac:::u: ::na ::al;ojsllL'O taty (ojca Il am!era). 

Nuwm ·ast cale lawirowanie. jo/.; lll mo:':na wylowirowc1ć cos clla siebie 

1ioll'gil 11u tym, ::e on ma clwo1e cl::1eci, :nac::J.J Ofelię i Laertesa. o /..:10-

1·ucl1 ll'W t'o . .; i nie wie nic. Dlac::ego 1 Dlateqo, ::e jemu jest.. u; ja/..:is 

sposr)l; ::obił on 10 sobie w og<!le ::myslowe odc::uciu . .;w·atu dla chęci 

::rol>ienrn karieru od strony umys/11. W ::wżq::ku :: c::ym cll a niego r::e

c:::n nie::rrJ:::llniialn sn pe1n1e fflrmy :uclw1cań :arr'!wno córk· . j(lk° i su-

110. On ... 

I tutaj :::: tym synem i :::: tą córko Jest r::ec:: closć skompl'koirnna. 

MoC:na podawać r<i:::ne pr::yc::yny. cllac::ego syn wyje:::d:':CI :: poicrotem 

do Francji. Wunika ::: tej ro::mowy pierws::ej jasno. że len sun rac::ej 

bawi się tam, ni::: uc::y. Mnie się wydaje, :::e temperament suna jest la

ki. który mógłby ::as::kod::ić jego s1anowisku na tym clwor::e i ie ::u· ·a::/..:11 

:: tym on go woli mieć :: daleka . ( ... ) W ka:':dym b'.td:':: ra:::ie mówiqc 

u;ulgarnic jest. .. nie jest to idiota. jest to kto.~ /li/..: lo:':onu. kalktl!awr. 

któru .. . którego na::ici.imu to - sposób myślen·a ::nala::I Jt· swoja wi
wq formę (11ieslys:::C1ln e około 2 se/..:.). On po prosl!l d:::ięlo :::a 'Jdotri 

stal się r::lowie/..:iem. który n;e jes1 te stanic pojnć'. co l'J jest mlło.'ć 

na .~wiecie . Bo on 10 ::tl!Jeln·e tuwj ::gubi/. Nr11omic1s1 co to jesr pro

stytucja, to Oil wie doskrrnale. I w tym on jest ::w;!,-;mttu, bo i tr le n 

sposób chce podsunać córkę tam. i 1c ten sposrib d1 "'e ::us/..:ać pr::c::: 

(nieslys:::alne oko/o :! se/..:.), /;uiry ttltnJ tred/tlg powied::my s::rn/..:1 

i wecllug prawclopoclobnie„. 1W pratc ele/..:cujn11('/J Lt' 1 ym c:::osie . mn 

prawo do elekcji na Slllnowis/..:o króla. (t en syn) tr mo11ien('H', .ic'::el · n;e 

ma prawowitego naslępc·u 11·rmu, je::cli nie ma u· ogole kto spratcott"IĆ 

r::qclów. 

Co do Ofelii, to jo my.<·lq. :':e/Jy u; Ofelii; trn/..:t o ii:ać ... tc1 nrijleps:((, 
która ja wic/:::ialem. to :: film11 - nie 1c1em c::y j(( pamiętac e, w/..:a jest 

::: 1ego filmu Oliriera. („.) Na c::ym to )J1Jleg~t'.' To :::na«:::u ojciec ... c::p 

ojciec wlo . .;ciwie jo ja/..: prostutul/..:ę podsu irn rnm'.' Ja uważnm. :':c 1en 

:::wią::e/..: Hamleta :: Ofelia je:st ::trin::/,-iem nigcly nie s1ie/ll.onurn. tt' tum 

podwojnym 11iE'spelnżeniH , ::ncl<'::U: 10 lam ma stroje olliekl!JW11l'. ule 

1 s11bic/.,·t.t1wne pr::yc::unu o obu pr:::yp ... u· obu u·vpad/.;:ocli. W!Jda]<' 1111 

się . :':e r::ec:: jest po prosttl to/..:o. :(' Jej tragedio polega nu tum. ::e rak. 
io/..: lCllll.' ... t atusia lubi r!lrn, ponieu'a: 1ryclw1l'a/a się be::: maik'. ( .. .) 

Jest 011n 11ies1;et11io11n :: J.,·ochcrn/..:iem, a trnc1 o.ica. J,toreuo ... o ktorum 

dou„:ia cl1lje s i ę . :':e . . to ::na«::u: o J..·1órym 1c1t•, ::e pcha ja do ~;r::ecl1t1. 

Nic mo:':e pomiesc ·c" tepo . ::e moralnie ciało :su; nc11Jrnc" iw or:::ec/1 (111e 

s/ys::alne of,-olo 2 se/.;:.). Jlr:::e:: to skalo/a c::us1osć sicojeuo tl«::ttc1c1. Tef!CJ 

11i(' ::yskalo . u teoo. clo J,·1óreuo miało tlc:::ucie . :noc::u ojcu - .~1 rncila. 

1 mornlnie i fi::uc::111c. I 11rni t' s · i: 1c11cloje , że ... to ::noc:::)I .lu 11ww1ę ta/.. 

ocl stron!J q/oiq;, bo to 1dc1sciw1e ics::ystko u· le] istocie 1111esc1 się 

w pr::ec:::uc ' oc/1 1 oc/c:::itcrnch. 

Tera:: wk. Drugo sprn1ro. ktriro mnie :oics::e ir te; s:u1ce okropnie 

draC:nilo, lo po prosltl bytu spruwa !loracego . kloru ::ettcs:e 1q17lacla ło 

w ten :sposo/J : s::lcu·he111u pr:~1jaciel pr::;;je:cLc1 nn cl•r,,r. l:t<iren:u on 

mo:<' szi: ::1cżer::uć. ::e tal; poicicm :: 1a;1t1 stcojeJ clus::u i /,tury te:: na 

ko1ict1 ::nra:: donosi temtl 1cs:::us1kie s::laclietnt' cudu teoo dll'oru ... IC'mtl 

Fortu11braso1ci. ( ... ) R::ec:: noler;n nu rum .. . p~Jleoa nu tum . ::c :I' lfurncu 
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przyjeżd'.:a tutaj pierwotn ·e te zupełnie innym ce l u, ni'.: to się grywało 

- bo to zawsze jest t akie p r zyjacielskie spotkanie : „I ty tu' T ty tli! 
I ty tu! " . (Nies ł yszalne około 2 sek .). Nic podobnego. On przyje::cL:a 

tuwj po posade. Nic ich wła~ciwie specjalnie nie lqc;::y ło w W ittenber 

dze i dlotego Il amlet jest .::d.::iwiony, ::e on tutaj pr::yje::d::a . Ale po

niewa:: ani tej posady nie doswl, a równoc::e.i:nie ma nadz' eję . ::e en.~ 

wyn·kni<' :: postawu H amleta. staje się mimowol nie jego pr::yjacielcm. 

o którym Jiu. 'e t wie caly c::as. ::e jego pr::yja::ń jest podstępem. Ona 
jest w lasciwie s:;ażc ''et . 

I tera.:: sprnwa Ro.::enkranca ; Cildensterna. To w iecie, ::e na po~ 

c.::qtku .::aws.::e sk reślono, bo uwa::ano , ::e to po prostu jest jaki.i: doda 
tek do s.::tuki i to .::upelnie niepot rze bnu, nfr'istotnu i wk dale j. R .::ec:: 

j~st .::upelnie inno moim .::daniem. I ja rad.::ilbym pr::ec:::ytać jednak 

tego Stoµparda. tq s.::tukq. dlatego . ±e to jest oparte na tyc /1 p r:::eslan 

kacli, o których ja mu.~lq, ll'os:::kę w :nnym wuclamu - ::e to sq naj

Hc::ci ws1 ludzze, których sprOlrncl:::ajq po to, a::eby II amleta niby wm 

rn::erwać. N ie wiem, ja/.; oni sobie to ro:: r ywcmie wyob rn::ajc1. a l e w 
ka:':clym bqdż rn.::ie on już pr.::e:: sam fakt tego, :':e są nasiani pr::e:: 

króla, podejr.::ewa w tym dwoistooć. to ::nac::y: pod('jr.::ewa Le tym 

s.::piegostwo. Ten c::ęsto grywany war:ant clwócli s.::piegciw. ktr'ir.::y cho

d.::n - „Tok, tak, tak!" - a on im prawi p r awd u, jc:st d rugim icliotu.::

mem. ktriry jest. moim ::daniem, jest absol utnie nie::godny .:: prawdo. 

Oni 1t• mu.~l dobrn clla ll amlet a stajq się mimowoln ·e nr1r::ęcl.::iem Kr1>
/(l, clocliocl:::q do swiadomo.'ci swoje.i własnej suwacji; im się robi, ::e 

lClk powiem, corn.:: glnpiej. (Nieslys::alne około .J sek. ). Ale nie mog(l 

s · ę ::: tej syttwcji wyplqtać i mus.::q włcdciwie, skoro stoli się fonwlom1, 

próbować balcmsowoć międ.::u tym, rnk .::wcinum dobrem d l a l fomleta. 

a ium. tak ::wanym uk ładem dla krolo i stod nie mooq tego wudolać. 

!'o prostu te dwie prawclu się w nich nic mies::c::q. 

Tero:: ... mo::e ja wk o tcs::ustl;ich postaciar·h nie polrcifię. bo nrn
sia / /Jym c.::tery gocl.::·nu gadać. ale po prostu tak i wslęp wam mnie.i 
więcej chcia łem ::robić. 

J a bym nie cltcicil, to ::nac::y - marzeniem moim jc:sl . ale mo:e ja 

ro ::mienię, a:':eby powied.::my ten tak jn/; gclybu .::amknięr y cykl losótc 

lttd .::kicli pr::cdsww·ony te tej s.::uu·e pr.::ec i wstawić wlafriwie takie.i 

ocl.rad.::ojqcej się pr::yrod.::ie. Nie /Jarcl::o ta s::taka do tego usprc11riedl1-

wio c:c,sowo. ole mo:':na )Cl tr tum kienrnku nac/(/gnc1ć, bo jest dosyć 

cln::o informacji. 

Hcmlet 

W yg/o.i; swą pr::emowę , proszę cię, wk, j(lk ci jq wyrecyiowclłem: 

lekko ; posuwi.~cie , lee:: gdybys miał mówzć :: nieszr:::e r q napus::ono.~

ciq, jak to ro b i wielu was::ych aktorow. lepiej by/oby, abu twoje wier

s.::e wygłosił nawoluwac:: miejski. A nie 1ni.i pr::y tym powielr::a rękq, 

o t(/k. lee:: niechaj ruchy twe będq spokojni!, gdy:: po.frodktl rwqc<'go 

nurlll, .::awiernch y : , jak mógłbym to okre.~lić, nowałnicu namiętna.ki, 

musisz itchwycić i .::achować pewien tlmiar, który nad a jej potoc:::y

sto.~ć . O, do glq b i dus.::y obro:':a mnie, gdy s/ys:::ę d ra ba w p<!rnce no 

łbie, ro.::s.::arpujq cego swq nomiętno.~ć nc1 str::ępy, ba . no s.::maty , by 

ogltts::uć niq us;:-u pospólstwa ;:- miejsc s10jqcuch, .::do lnego jedynie do 

pojmowan ·a lrn ł asit i gwa/10w11ych gestów. nie dojących się ttsprnwie
dliwi ć. DallJUm takiego draba oćwic;:-yć ::a .::akasowanie Termoganta. 

Pr.::eherocl::i 10 samego ll eroda. Pros.::ę cię. wus1r::egc1j się tego. 

Pierwszy A ktor 

Ręc::ę rz ::o Io. panie moj. 

Hamlet 

Lec.:: nie ba d ± wkże ::by1 potlllnu. Ze.::wól. bu ro::tropno.~ć kierowo

la toba, podp~ rzqcl kttj słowa cl.::'a/anitl. a cl::iolanie slowom, kladqc 

s.::c.::ególny nacisk na to . bu nie pr::ekroc.::yć gm nic nallirnlnej prosto
ty, gdy:': ka::d y nadmiar bywa terogi 1ea1rowi, kt<irego ce lem ong1, jak 

1 d::i.~ . było i jest słll:'.:UĆ jako ::wicrciadło nawr::e, ttl-:a.::uwoć cnocie je.i 

obl'c.::e, nikc::emno . .;ci jej wi::entnek. n di wili obecnej l dztcllowi c.::asu 

zeli ks::talt i piętno . 

(Akt III. sceno TI) 



.\fisz na,zego 1:rzedstawienia może sic; na pier wszy rzut oka wydać 
pretensjona lny. Cz ~· żby zapov. iadal on z g.'., ry skazane na ~mic-szt:o.;ć 

v-. di ;aL .ie te;.:> :"lci.·:-,~ic na tciT1at Jt"an1 atu ~;,~t"'.'~:i 1 1i1a'.> A może. lJ gJ sza, 
o·Jwieszcza rea li zację banalnego odkrvcia, że „1 Iamlela" grać moż:ia na 
ró żn e s1'osoby i k:rnwe~1:::je teat ralne·> Olóż. mim::> glęłJ::>kiej nieufności. 

j;:iką żywię do pisemnych e:i u ncjacji l wórców teatralnych. pragnę 
\1· kilku słowach wyJaśnić se~ 1s owej dwoistos c1 \\ tytule afi sza. 

Zespól nasz zajmuje sic; teatrem szekspirowskim '.Jd dwóch la l. Żród
km powstania grupy, która obe2•1;e pracuje w Slu1'sku. b~ 1 zorgnniza
\'. a ty w 1P79 r. Warsztat Szekspirowski w Szk lanej I łucie. Przez d\va 
t:-•godnie w zupełnej izolacji od cywilizowanego Ś\\·iat a aktorzy ówczes
nL•go Tt•alr u Mu zycznt'.g o w Słupsku i studt•nci IV roku Wydziału Aklor
sl(1e.:;o PWST w Warszawie pracowali nad tekstem ,.Snu noc.v lel1nej'' 
fl,VS}'OnOWalt~m,\' tylko sobą i Jll'Zeslrzenią, jaką dawała polana \\ )('SI(' 

lub w dJ>1 deszczo\\'e niewielki barak. w którym poz::>stawilismy l.,·lko 
podle:;<;. ,Ccian." 1 dach. Tc11 n1ezwvkl)' okres zaderydO\\ al o tym, zt· \\ 
l'"icsiąc pt>Żniej 1;owstal.) przedstawienie dyplomo\1·e „Snu 110cy ktn1ef' 

\\"ul sza\\·skiej PWST, a v. dwa miesiące później \I' teatrze s!upskim 
.:1cktakł „Najżalośn ie .:sza komedia 1 najokrutniejsza śmierć P.vrama 
1 T"zbe" \\'ecilug tekstu Szekspira. Ob~·dwa przedsta1\ if'nia reżysc1 O\\·a

l(·lll \\ poci'.\'< .11.vch :Jbs;1da-·h i okazało się. że dektPm t t'g:i siJ cztrr~ 

11°iŻ"l' s1.cktat-Ie . J(qż111rc te \I .'·siąpiły z\1·Iasz2za \I p i,;:-,T, gc:zie w sl.:1-
l:<l' nieskażonym scer:ci J.Dr!clko\\'ą przeniosło się to \1·sz.,st ko. co udało 
: Hn st<; \\'\'! ra:o\•:ać s~osu.1ąc ró;:nc \\ ari~.l't,V obsac!O\\'l'. tam naci mo
„ l'nl. \\ rrs1e ()\\ ::rh clldich t:·g:idni z CZ<!Sl'nl Te·itl' MuzyCZtl)' udalc 
:•am 't'c zn-•;e'li( \I Dr,1n1atvcz11y. kt<irego zespół ut\\'orzony został 

1 czr;ści da\1 1 1(»~:> lt·atru i gnq y \\ ylo·1io:w.1 spośród ai;s;ihn' i1ow \Vy

c'1ia!u \ktoi·skit"~O P\VST 11 \Yarsza1\ ie. którzy DraCD\l'cllt z nami \1·ó11· 
c zas · 1d <.;1L'" pirl'n1 W l '180 roku z1irga1tiz.rn ałiśmv \\ Lebie warszt '!1 

1 f raz dn! '.l. lym razl'm I o"nr,c:n1,y w,\ąc:z111p „l lamlctow1·· 1 ,.Hur;,y", 
~c~ ż ll' c,.,\\ 1t' , ;z.1 ·r-JL1 n ic.·11:--rnv zan11ar z:·p·1!:zn~\·d:: ,\ nnc!r.:ł"'(•r•1a \m 

"z 1.JiP „~, ! 'SZl' Z<lJ(Cla Zf..\ill:l~.\' 'il~' Jl ż 11astt,:llłll' l'!J"Zlllki PWS r Jl!(' 

1 1 1-~o ,' \,t1 1 
..... ZC·\\ \'. 81L· rr),\'llil'ż z Lodzi l l·~r;. l )\\~:i. P!"l~Ó\\,rtl P1> /_ 

nad m orzem, odcic;ci od pokus codzienno~2i. nie zwracając uwagi na 
zegar i pogodę. Przestrzenią s ceniczną znów bylo jedynie kilka metrów 
kwadratowych bez dekoracji i mebli. Wszystkiego należało się doszukać 

wyłącznie w ludziach i tekście. Tym razem każdą scenę próbowaliśmy 
nie w dwóch, ale w pię:::iu obsadach . Niby nic takiego, bo przecież lo 
stała praktyka w szkołach teatralnych. Ale tutaj zwracaliśmy pilnie 
uwag<;, jakie to ma konsekwencje dla Szekspira, a po drugie przygoto
wy\~·a\i~my sic; do realizacji spektakli, które mają być przedstawione 
publicz"!cści. Odwołują: się do naszej dotychczasowej wiedzy. staraliś

my się ustalić czy istnieją jakieś :ikreślone ,.techniki". którymi rr::iż113 

grać teksty szekspirowskie w sposób przekonywujący dla współczesnego 
<Jdbiorcy. Sposób, który odebrały tym dramatom ową muzealną za2ność 
dominującą w ogromnej wic;kszości polskiej produkcji t eatralnej i prze
słani a jącą widzowi drapieżność i patos dramaturgii największego z poe
tów sceny. 

Naszą pracę kontynuo\1· ali śmy od początku tego sezo:1u , szyku;ą ·: 

p remierę ,.1 łamleta" j uż na scen ie słupskie.i. Czytali śmy ten tekst zwra
cając szczególną uwagę na to, jak wiele decyzji pozostawia 0:1 akt:iro
wi i jak bardzo sens przedstawienia może zależeć od decyzji obsado
wych, co do których wic;cej istnieje sugestii w tradycji tea t ralnej niż 

,,. s::i:nej strukturze dramatu. B y li śmy także bardzo zainspirowani int21'-
1,re.acją niek ló ry 2h posta:::i ujawni:iną przez Swinarskiego na prćbie. 

'- k tórej zapis znaleźli śmy w „Pamiętniku Teatralnym " (jego fragme11 ty 
drukujemy w naszym p1ogramie). Zaskakujący pu11kt widzenia na sze
recg pcczynań i zależn::;~c:i pomi~dzy osobami dramatu był tak bardzo 
z~cdn)· z tym, c:i udało nam się poodsłaniać \\" trakcie manipulowania 
obs:1drn1i w Łeb:l' i przymierza nia ró i.nych , czc.;slo wykluczających s ic; 
wzajemnie motyw ac ji , dotyczących jedne j i tej samej s:::e:1y . Tak wic;c 
, llamleL"·. ktJr \' jest przecież tworem niezwykle pre:::yzyjnie skonstruo
v:a:1ym i \.:0:1sek\1·e:1tnym \I' swoich r;erypetiach (wbrew twierdzen 1om 
doc;ekliwych fił:l'Jgów). jawił sic; nam jako .. dzieło otwarte··. jako 
s trt.;'.;:tura magiczna o sc islych zależnościach p:imiędz,· dowolnie dobie
rnn0 mi ele:ne:1t;:imi. Traktowaliśmy len tekst jak wzór algebraicz11y 
u~talający suro\1·e 1 eguly \1·szystkich przykładów. które moż:ia 1;od nie
go 1. odstawi:S. 

Pcstac i ą najbardziej kontrnwersyJną 1 wymaga,Jącą radykalnych de
cyzji ze str::> ·1 y reżysera i ak tora \\'ydaje się być I lamlet. Czy jest 
akl.n1·11y czy bier:1y. t2h0rzliVl·y 2zy ::>dv.·aż 1 1:;', za mknięt~· w s:ib;e czy 
e kst :awertyczny , żądny władz~· czy 1;elen pogardy dla jej blichtru. za
fc.s :."11owan.'· śmiercią :::zy wolą życia \\' człowieku. zakochany w Ofelii 
czy \\' s:.i bie. z:nyslo\1·y cz:v intelektualny. o !:ciąż:my kompleksem Edypa 
czy panu j ący nad nim. nieskazitelny w swej uczci\~· ości 2zy \\'ręcz amo
r;•J:-y. T .1ch p:--t ań jest bardzn wicie . a rozslrzyg ·ii(cie jednoz:1acz•1 e 



każcej z tych ::ilternatyw p:Jw:Jduje ogromne konsekwencje dla dalszych 
pustaci, a głównie Gertrudy i Ofelii, których osobowoś:'.'. musi być skon
stn.:owana tak, by mogla bez rażących n:J'lsensów współistn ieć na s:enie 
z Hamletem. N:c z:idowa lalo nas ż:.idne rozstrzygnięrie . Początkowo za 
: ożyliśmy s::bie, że zrealizujemy dwa różne spektakle, gdzie każda po
stać będzie grana w innej obsadzie. Z czasem jednak okazalo się, że na 
takie zamieszanie r:ctrzeba nam półtora roku. Ograniczyliśmy wic:c il:Jść 
podwójnych postaci co ._ - pch. Wiedzieliśmy już wtedy, że z samego 
faktu zagrania li tylko Hamleta ...,rzez dwóch aktorów należy wyciągnąć 
konsekwencje reżyserskie prow2dzące d-0 dwóch zupelnie różnych 
spektakli. W ostatniej fazie pracy staraliśmy się skupić na l}m, żeby 
te r.Jżnice niwelować. To było najciekawsze. Nasze dwie wersje opie
rc:ją s:ę wic;2 o ten sam tekst, te s2me prawie sytuacje, a przecież 11ie 
iq tym samym spektaklem w dwu obsadach. Dla \Vidza być może te 
rf.L.nice nie są istotne . NasLym zdaniem nie istnieje nawet koniecznotć 
oglądan ia obu wersji. Każda jest zamkniętą całością wystar2za;ącą 
v. zupełności komuś, kto pragnie zobaczyć „Hamleta" Szekspira. Obie 
sa p:Jdobne bliźniaczo do siebie. Ale wydaje nam się, że ponieważ 
l Uemlet, Ofelia i Gertruda są w '.ednym spcktakl•..1 zupelnie innymi ludi.
mi niż w drugim, to i pozcstali są innymi ludźmi. Inaczej czują, inaczej 
myślą, inne motywacje nimi kierują. A więc oi:;::iwiadamy Wam zupeł
nie dwie róż'1e historie, t ylko pozornie tymi samymi s'.owami. A są to 
dwie opowieści z niezliczonej ilości możliwych do opowiedze:-iia przy 
pomccy tego niezwyklego dramatu i na tym mi~dzy innymi polega jego 
magiczny zasięg i i:-idywidualna warto~ć dla każdego cz~owieka ży j ą
cego w d'.lwc1!'1ej epoce. 
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