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żegnaj ksl~tę czeka no mnie projekt konollzacji 

i dekret w sprawie prostytutek I tebraków 

muszę takte obmyśllt lepszy system więzień 

gdyt jak _zauwaiyleś słusznie Dania jest więźniem 

Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się 

gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy 

to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii 

Zbigniew Herbert - Tren Fortynbrasa 

Bibliografia rozpraw i studiów o Hamlecie jest 
dwa razy grubsza od warszawskiej k~iążki 

telefonicznej. O żadnym Duńczyku z krwi i kości 
nie napisano tyle co o Hamlecie - ten szekspi
rowski królewicz jest na pewno najsławniejszym 
Duńczykiem. Hamlet obrósł w glosy i komentane, 
jest jednym z niewielu bohaterów literackich, 
którzy żyją poza tekstem, którzy żyją poza teatrem. 
Jego imię maczy coś nawet dla tych, którzy 
Szekspira nigdy nie czytali ani nie oglądali. 
Podobny jest w tym do Mony Lizy Leonarda. 
Zanim jeszcze spojrzymy na ten obraz, już wiemy, 
że się uśmiecha. Ten uśmiech Mony Lizy jak gdyby 
oderwał się od portretu. Jest w nim nie tylko to, 
co wyraził Leonardo, jest w nim równi~ż to wszy
stko, co o tym tŃniechu napisano. Zbyt wiele 
dziewczyn i kobiet, poetów i malarzy próbowało 



odgadnąć tajemnicę tego uśmiechu. Do na~ uśmie
cha się już nie tylko sama Mona Liza, ale ci wszy
scy, którzy chcieli ten uśmiech podpatrzyć. I ci 
wszyscy, którzy go naśladowali. 
Tak jest z Hamletęm, a jeszcze bardziej z Hamle
tem w teatrze. Bo pomiędzy nami a tekstem sta
nęło . nie· tylko całe samoistne życie Hamleta 
w kulturze, ale po prostu jego rozmiary. Hamleta 
nie można grać w całości, bo trwałby blisko sześć 
godzin. Trzeba wybierać, trzeba skracać . i ciąć. 

Można grać tylko jednego z Hamletów, którzy 
są w tej arcysztuce. Będzie to zawsze Hamlet 
uboższy od szekspirowskiego, ale może to być 
również Hamlet bogatszy o na~ą współczesność. 
M o ż e, wolałbym powiedzieć raczej: m' u s i. 
Bo Hamleta nie da się grać po prostu. Może dla
tego tak kusi reżysera i aktora. W Hamlecie 
odnajdowało wła~ne rysy .,viele pokoleń. I może 
właśnie na tym p0lega genialność Hamleta, że 
można się w nim przejrzeć jak w zwierciadle. 
Hamlet doskonały byłby jednocześnie Hamletem 
najbardziej szek~irowskim i najbardziej współ
czesnym. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Ale 
tylko tak możemy oceniać każdą z szek~pirowskich 
inscenizacji: pytać, ile jest w niej z Szek~pira i ile 
jest w niej z na~. 
I nie chodzi mi tu . wcale o jakąś aktualność 

ciągniętą za włosy, o Hamleta, który by się roz
grywał w piwnicy młodych egzystencjalistów. 
Grano zresztą Hamleta we frakach i w tryko
tach cyrkowych, grano w zbrojach średniowiecz
nych i kostiumie renesansowym. Nie chodzi o kos-



timn. Ważne j~t tylko jedno: dotarcie popr:rez 
tek~t s:rek~pirowski do współc~ego doświadcze
nia, do na~zego niepokoju i do na~j wrażliwości. 
W Hamlecie j~t wiele spraw: polityka, ·przemoc 
i moralność, spór o jednoznaczność teatralii 
i praktyki, o cele ostateczne i sen~ życia, j~t 
tragedia miłosna, rodzinna, państwowa, filozo
ficzna, ~chatologicma i metafizyczna. Wszystko, 
co chcecie! I j~t j~zcze wstrząsające studimn 
psychologiczne. I krwawa fabuła, i pojedynek, 
wielka rzeź. Można wybierać. Ale tr:reba wiedzieć, 
po co i dlaczego się wybiera. 

(fragment z książki 
„Szekspir współczesny" 

Warszawa 1965) 
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Jan Kott 
~Zagadka 
Szekspira -

Cały Hilton wypełniony był szek~irologami. Było 
blisko tysiąc szek~pirologów na tym drugim świa
towym kongresie · w Waszyngtonie, w kwietniu 
~lego roku. W wielkim lobby Hiltonu panienki 
rozdawały kartonild< z wydrukowanym imieniem 
i nazwiskiem, godnością i imtytucją w ranikach, 
z agrafkami do przypięcia, żeby się szek~piro

lodzy mogli nawzajem rozpoznać. W arkadach 
dookoła lobby wystawiono wydawnictwa szek~pi
rowskie. Były wśród nich nowe słowniki Szek~pira 
przepWJzczone przez komputery, gdzie każde z jego 
22.000 słów podane jest_ we wszystkich kontek~tach. 
Były prospekty nowych, jeszcze wspanialszych 
słowników, w których nieznużone komputery zgro
madzą wszystkie szekspirowskie dida~kalia, i osob
no wszystkie jego znaki przestankowe aż do 
ostatniego przecinka, i obliczą wszystkie frek-
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wencje i wszystkie relacje wykrzykników do zna
. ków zapytania. Szek~pirologia żywi się nie tylko 
· Szek~pirem, ale sama sobą. Jest przeszło dwa 
tysiące katedr szekspirowskich w samych Stanach 
i blisko tysiąc w reszcie świata. I co roku blisko 
trzysta nowych dysertacji doktorskich o S~k~pi
rze; rok w rok, dzień w dzień, nie licząc oczy
wiście świąt chrześcijańskich, żydowskich i nie
dziel. 
Poprzedni kongres szek~pirowski, pierwszy świa
towy, był przed pięcioma laty w Vancouverze. 
Miał w sobie coś z radosnej niespodzianki, i jeszcze 
wtedy nie tak przerażającej, że szekspirologów 
jest tylu na całym świecie. Wychylony wydawał 
się ku Japonii, z Vancuoveru bliżej jest do Kyoto 
niż do Stratfordu, i po amerykańskiej najliczniej
sza była delegacja japońska. Uczestnicy miesŻkali 
w domkach ochrzczonych dziwnymi indiańskimi 

imionami wśród różanych ogrodów Uniwersytefil 
Brytyjskiej Colmnbii. Rozpłomieniony był ten 
kongres smutnym uśmiechem Gregoriego Kozince
wa (spotkałem go tam po raz O§tatni, zmarł 

. w niepełne dwa lata potem). Spacerując któregoś 
wieczoru wśród tych różanych ogrodów rozmawia
liśmy o · Meyerholdzie. Był jednym z nielicznych 
jego uczniów i przyjaciół, którzy przeżyli wszy
stkie czystki. „ Wt~y z Meyerholdem - mówił 
Kozincew - to były jedyne lata szc.zęścia, może 
dwa, może trzy, potem wszystko już było tylko 
rozpaczą". Na ten kongres w Vancouverze Ko
zincew przywiózł swojego „Króla Llra", który 
dzieje się na rosyjskich stepach.· 



~ękny j~t wiosną Waszyngtoo, biały i różowy od 
kwitnących czereśni. Ale zapach czereśni nie 
dochodził do Hiltonu. Kongr~ odbywał się z że
lazną precyzją amerykańskich konwencji; w tym 
samym Hiltooie był parę tygodni przedtem kon
gr~ Córek Amerykańskiej Rewolucji, a w parę 
dni potem zjazd kwakrów z całego świata. W ciągu 
tych · pięciu dni podzielonych na obrady plenarne, 
sekcje, podsekcje i seminaria uc~tnicy kongre
su jak podróżni na dworcu kolejowym pośpiesmie 
dopijali swoje kawy i z teczkami wypchanymi 
od kopii referatów biegli, jakby bali się spóźnić 
na pociąg do jednej z sześciu sal konferencyjnych, 
w których nieprzerwanie i równocześnie szekspiro
lodzy wykładali szekspirologom o Szekspirze. 
O Szekspirze w pnód i w tył, od tradycyjnej 
tekstologii do ostatnich nowinek hermeneutyki; 
były seminaria o egzystencjalnej interpretacji Szek
spira i o strukturalnej, był Szekspir chrześcijański 
i nątrksistowski. Na tym ostatnim seminarium 
o~łanym głównie prze.z szekspirologów ze 
Wschodnich Ni_emiec wydało mi się_ przez chwilę, 
że jak w złym śnie czas stanął i jak przed 
pię~ laty . słyszę ten sam głos powtarzający 
w kółko: „Szekspir był postępowy i nie był 

~tępowy •.• '' 
Byiy rówDież i oficjalne przyjęcia. Dwudzi~toma 
auto~ zawieziono nas do Departamentu Sta
nu. :ęyły również i prywatne parti~. Taką party 
wydała jedna z najświetniejszych dam wa~zyngtoń
skich w swoim rancho nad Potomakiem. Na 
rmztach piekły się mięsa i na zakończenie wie-



czoru - była to rocmica urodzin Szekspira -
każdy z nas otrzyinał na pamiątkę, pani była 

z Teksasu, wielki kapelusz kowbojski. 
Ale szczytowym momentem, kongresu, w przed
dzień jego zamknięcia, miał być odczyt Borgesa. 
Jorge Borges na ten kongres specjalnie przyjechał. 
Największa sala Hiltonu, już na godzinę przed 
czasem wypełniona była do ~tatniego miejsca. 
Tylko pierwsze cztery rzędy krzeseł stały puste. 
Ale widocmie oficjalni goście nie przyszli, bo 
w końcu dzieci ~iadły w tych rzędach. Dwóch 
panów wprowadziło Borgesa. Szli bardzo wolno, 
trzymając go pod ręce. Wydało mi się przez chwilę, 
że prowadzą figurę z drzewa. Ustawili wreszcie 
go !18 podium, przed mikrofonem. Cała sala 
wstała, owacja trwała wiele minut, Borges się nie 
po~ł. Oklaski wreszcie ucichły, Borges za
czął pontizać ustami. Z mikrofonów dobiegł 

szum. Z tego monotonnego szumu można było 
tylko z najwięks~ trudem wyłowić jedno sło
wo, które wracało jak_ ciągle to samo wołanie 
z dalekiego okrętu mgłuszane nieustannie przez 
morze; Szekspir, Szekspir, Szekspir ..• 
Mikrofon był umięszczony za wysoko~ Ale nikt 
na całej sali nie miał odwagi, żeby podejść i opuścić 
mikrofon przed starym ślepym pisarzem~ ·Borges 
mówił godzinę i przez godzinę tyJ!co to jedno 
powtarzane słowo - Szekspir, «Jobiegło słuchaczy. 
Przez tę godzinę nikt nie wstał, nikt nie opuścił 
sali. Dopiero kiedy Borges skończył, wstali wszy
scy i wydawało się, że ta ~tnia stojąca owacja 
nie skończy się nigdy. Odczyt Borgesa miał ty-



tul: „Zagadka Szekspira". Jak Mówca w „Krze
słach" wezwany został, teby rozwiązać zagadkę. 
I jak Mówca z „Kneseł", który z gardła potrafił 
wydobyć tylko niezrozmniałe diwięki, Borges 
rozwiązał zagadkę: Szekspir, Szekspir, Szekspir ... 
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1981 roku 

Okazja do jubilemzu tak dostojnego jak dwieście lat i~enia, w przypadku każdej imtytucji zobowiązywałaby do uro
czystych obchodów. Tymbardziej zaś jeśli dotyczy _ona dziedziny tak powszechnie adorowanej jak teatr. Od poc7.ątku 
swego istnienia scena nasza zasługuje na uznanie. Najpierw kiędy walczy o polskość, potem kiedy walczy o coraz to wyższy 
poziom gry aktorskiej, wreszcie kiedy walczy o repertuar najwyższego lotu. Wszystkie te trudności, także licmych prze
przemian organizacyjnych Stary Teatr pokonuje zwycięsko i do dziś jest Teatrem, z którego jak kiedyś, aktorzy wędrują 
na inne sceny polskie i obce, są tam wysoko cenieni i sięgają po najwyższe laury. Nadal, jak kiedyś, wszystko co nowe, 
świeże we współczesnym dramacie polskim i obcym znajduje drogę na tę scenę. Cechy aktorskie przenmzone z pokolenia 
na pokolenie i doskonalone stały się pomostem między tradycją, a współczesnością. Historia tego Teatru jak i ten dziś 
działający Stary Teatr jest częścią polskiej kultury narodowej. -
Diariusz nasz z natury swej powinien mpisywać najważniejsze wydarzenia i dlatego pragniemy odnotować dla następnych 
pokoleń, że dnia 17 października 1981 roku, rozpoczyna działalność Muzeum tego Teatru, aby uczcić dwieście lat, które 
minęło od pierwszego polskiego przedstawienia w tym mieście, a także aby w przyszłości przechowywać tu pamiątki 
ze Starym Teatrem związane. . . 
Prezentujemy kilka fotografii wybitnych aktorów grających Hamleta i kilka tekstów z różnych epok z tą sztuką zwią
zanych. 

PIERWSZE W KRAKOWIE 
WIEŃCE 

DLA OFELII 

Ostatni występ panny Teresy Palczewskiej przed od
judem do Lwowa pamiętnym będzie dla sceny tutej
suj. („.) Po roznewnieniu wszystkich widzów w ustę
pach z dramatu „Oblubienica z Lammennooru", 
w scenie wystawiającej obłąkanie Ofelii, z tragedii 
„Hamlet" (.,.) zachwycała publicmość licznie na ten 
wiea.ór w teatrze zgromadzoną do tego stopnia, że na 
koniec, po odśpiewaniu wodewilu pożegnalnego zostawszy 
z najwyiszym uniesieniem przywołaną, doznała nowego 
zaszczytu, jaki tu podobnie jeszcze nikogo z artystów 
nie spotkał: zaledwie bowiem pokazała się znowu na 
scenie, kilkanaście wieńców białymi wstążkami prre
wiązanych rzucono pannie Palczewskiej z lóż i parteru. 
Rozczulona artystka tym tak chlubnym dla niej dowodem 
szacunku powszechnego nie mogła pochwycić wyrazów 
na podziękowanie publiczności i ze łzą blyszczącą 
w oku pozbierawszy wieńce - przyłożeniem ręki do 
serca dała pomać swą wdzi~. 

GAZETA KRAKOWSKA nr 106 z 7 V 1840 

HAMLET 
SPŁACA 

KOSZT A REMONTU I INWESTYCJI 

Dyrekcja teatru, zachęcona radą lubowników sceny 
krajowej i ciągłe okazywanymi względami publiczności, 
wydała wczoraj doniesienie, że na pokrycie kosztów 
odnowienia teatru, który prócz tak gustownego upięknie
nia sali widzów, sprawienia trzech brązowych żyrandoli, 
tudńei wszystkich mebli lożowych, posiada już dwa
dzieścia nowych dekoracji - przedsięwzięła dać trzy 
widowiska, z których pierwsu na~tąpi w niedzielę 
dnia 28 b. m. Widowiska te rozpocznie ,,Hamlet", 
tragedia Szekspira. Reszta sztuk afiszami zapowiedzianą 
zostanie. 

GAZETA KRAKOWSKA nr 70 z 27 Ili 1841 

radosne albo okrutne i tragiczne bohaterki szekspirow
skich dramatów. Całymi tygodniami żyłam potem jak 
zaczarowana. („.) Fńtz Devrient, który grał Hamleta 
był młodym, jasoowłO!lflll i urodziwym mężczyzną. 
Był on bratankiem Emifi"llevrient, jednego z najsłyn
niejszych podówczas aktorów niemieckich i zagrał swoją 
rolę z wielką godnością i naturalnością w interpre
tacji. („.) Jego gra wywarła na mnie piorunujące wra
żenie„. 

26 I 1892 wystąpił Fritz Devrient "M naszym teatrze. gdzie 
"'·tedy odb~ ltaly się przedstawienia polskie i au'itriackie. 

•• - H. Modrzejewsk• miała w repertuarze 17 postaci szekspirolł·· 

sklch, w lym 14 w języku oryginalnym. 
H. MODRZEJEWSKA, Wspomnienia i wrażenia. Kraków 1957 

s. 60 - 61 

HAMLET - BOLESŁAW ŁADNOWSKI 

• 
HAMLET - WINCENTY RAPACKI 

KAŻDE POKOLENIE 
MA TAKICH 
CHŁOPCÓW 

Rola Hamleta ma swoją tradycję. Przedstawiają go 
zwykle jako młodzieńca, którego już zbytecma tusza 
krępuje, aż mu oddech zapiera. W takiej niedołężne~ 
formie męczy się btmtowniczy duch. Pan Rapacki 
odstąpił od tej tradycji, na tym większe uwydatnienie 
prawdy. W fizycmej postaci Hamleta jego nie, ma nic 
odróżniającego, chlopiec jak drudzy. Cała postac ~
la na tym, bo nie idzie tu o jakiś szczególny okaz, o Ja
kiegoś oryginała, ale o przedstawienie człowieka. („.) 
Jego Hamlet to młodziutki, wątły chłopiec, idealista, 
sympatyczny - szlachetna dusza obok niezręc~i 
i zaniedbania zewnętrznych form. Każde pokoleme ma 
takich chlopców. Naturalność, estetyczne umiarkowa
nie - oto główny wdzięk i siła gry p. Rapackiego („.) 
Nie zaszkodziłoby jedynie trochę więcej miękkości 
poetycmej. 

S. (A . Szczepański). KALINA nr 38 z 15 Xll 1867 

NIE ŚCISKAĆ 
DUCHA! 

Dwa monologi wczoraj opuszczono z przyczyn, jakie 
odgadnąć nie umiemy, to jest monolog króla przed 
modlitwą i monolog Hamleta w cza~ie tej modlitwy. 
Klęcznik był już przygotowany, publiczność go widziała, 
lecz król jak się zdaje modlił się za kulisami, lubo 
publiczność nic na tym nie straciła przy grze wczorajsuj 
p. Wolskiego. ( ... ) Polooiusz jest zdziecinniałym nieco 
dworakiem, lecz żadną miarą nie zakrawa na błazna 
nadwornego. Dlatego radzilibyśmy p. Bendzie, -aby unikał 
przesady w roli Poloniusza, bo postać ta i tak już nieco 
przesadne od Szekspira otrzymała rysy. („.) W końcu 
niech nam będzie wolno zwrócić uwagę zarządu teatral
nego, że Hamlet nie rozmawia tak z bliska z duchem 
ojca swego, jak to wczoraj się stało na scenie, gdzieśmy 
się co chwila obawiali, aby Hamlet wiedziony uczuciem 
synowskim, nie llŚCiskał ducha ojca swego. Duch powi
nien być oddzielony zasłoną gazową od Hamleta i wtedy 
efekt jest większy i naturalniejszy. 

CZAS, \ 869, nr 262 



HAMLET - WINCENTY RAPACKI 

GDY MODRZEJEWSKA 
PIERWSZY RAZ ZOBACZYŁA 

HAMLETA 

Dyrektor niemieckiego teatru, aby pnyciągnąć polską 
publicmość, która uporczywie stroniła od niemieckiej 
sceny, zwykł mpnm.ać na gościnne występy sławy 
aktorskie z Wiednia i Berlina. Po finansowej klapie 
z kilku gwhwlami, na narotni.kach ulic pokazały się 
pewnego dnia afisze mpowiadające Frił7.8 Devrient* 
w roll Hamleta. Słys7.llłam o Szekspine, ale nie czytałam, 
ani widDałam na scenie tadnej z jego sztuk, i - rzecz 
zrozumiała - ciekawość moja została tym wydarzeniem 
dostatecznie poruswna. Hamlet wywarł na mnie ogromne 
wrażenie, od razu poczułam uwielbienie dla tego arcy
dzieła stwononego przez potężnego twórcę, urodrooego 
i zmarłego przed wiekami gdzieś na Wyspach Brytyj
skich. ( ... ) Wtedy już stał się moim mistrzem i pozostał 
nim przez cały czas mojej teatralnej kariery**. Nic na 
świecie nie dało mi lepszych lekcji, od tego, co Hamlet 
uczy aktora: nigdy gra nie dawała mi większego md~ 
wolenia nit wówczas, gdy kreowałam zmienne, pełne 
słodyczy, namiętne, dumne, delikatne w uczuciach, 

CZAS, 1869, nr 262 

SZLACHETNY CZŁOWIEK, 
LECZ MORALNY NIEDOŁĘGA 

Hamlet (Bolesław Ladnowski) chce wszystko wyrozu
mować, wszystkiego dociec, wszystkiego być pewnym 
i dlatego o wszystkim wątpi. O ile takie usposobienie 
ubezwładnia człowieka, nie potrzebujemy mówić, ale 
to właśnie misternie uwydatnionym zostało w grze; 
był to myślący i szlachetny. człowiek, lecz moralny nie
dołęga. Otarakterymcja i postawa były sympatycme ( ... ) 
Nie dość jednak zewnętrznych warunków, trzeba, żeby 
Hamlet był oraz sympatycmym i moralnie, to mdanie 
trudne, bo bądź co bądź nie .może być dużo ciepła w na
turze do tego stopnia analizującej, rozwnującej i sceptycz
nej .•. 

CZAS, 187 3. nr 136 

HAMLET 
NA SCHODACH 

Swoją koncepcję w krakowskim przedstawieniu Hamleta oparł Ta
demz Kantor - na schodach. Zamek królewski w Elsynorze wygląda 
zupełnie jak u Iwaszkiewicza, gdy w „Sławie i chwale" opisuje war
szawską rezydencję pewnej ukraińskiej księżnej. Są więc schody 
kuchenne - w głębi sceny, niewidoczne, kręte i, jak można się do
myślać, bardzo niewygodne. Są schody frontowe - na piętro, galeńę, 
czy pomost okrętowy. I wreszcie płaskie, szerokie stopnie parteru, 
oficjalne i reprezentacyjne. Tam wchodzi para_ królewska. Schody 
pierwszego piętra przeznaczone są dla Polonimza, Ofelii, Horacego, 
Rosenkranza, nawet Hamlet tam wstępuje, niepomny swej krwi 
królewskiej. Więcej! On, jak pozytywny bohater sztuki współczesnej, 
biega kuchennymi schodami, przemaczonymi dla pomniejszych 
dworaków. I jeszcze rzecz niesłychana: tymi schodami zeszli na scenę_ 
żołnierze Fortynbrasa. Cbyba po raz pierwszy w historii Hamleta 
taki ich despekt spotkał. ( ... ) Dekoracje do Hamleta. Właściwie 
wyobrazić można sobie wszystko, jeśli już dotąd wszystkiego nie 

wymyślono. Ale Kantora obwiniałbym nie tylko o niewygody sceniczne. 
Także o kostnienie i schematyzowanie pewnych pojęć i wzorów 
tzw. nowoczesności. Płaski rzut dekoracji do Hamleta do złudzenia 
przypomina koncepcję scenograficmą Miarki za Miarkę w Teatrze 
Ludowym.-( ... ) 
Leszek Herdegen - Hamlet - był i z kości i z krwi, i budził uczucia 
nie mające nic wspólnego z litością. To zasługa główna jego młodości, 
autentycznej, jego temperamentu. Wyobrażam sobie w tej sytuacji 
„normalnego" Hamleta, a więc aktora około czterdziestki. ( ... ) 
Nawet humor grabarzy nie przenika dreszczem. Nawet w kqO:dukcie 
pogrzebowym nie ma powagi - no, bo przecież schodzą z trumną 
QfeUi po schodach i każdy czeka, który z nieb pierwszy potknie się 
i zleci. Nieznośne schody!( •.. ) Jedna scena na schodach była świetna. 
Hamlet ukazuje się na galerii, zblita się do schodów, zstępuje powoli -
i „Być albo nie być", które Herdegen mówi makomicie, prosto, po 
ludzku, zanim ostatecmie „nie być" odrzuci całemu światu. 

Z. G REN, Godzina przestrogi, 1956, s. 69- 74 

Wybór tekstów Jerzy Got 
Oprac. Krystyna Spiegel 


