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Stanisław Helsztyński 
LJ ŹRÓDEŁ //HAMLETA// 

Pierwsze zasadnicze rysy dziejów Hamleta rzucił na papier 
Saxo Gramatyk (1145 - 1223), mnich na dworze Absaloma, 
biskupa Lundu w Szwecji, na przełomie wieku XII i Xll/, czerpiąc 
obficie z podań islandzkich i nordyjskich, ustnych 
i pisanych;wplót{ też do swej opowieści motyw klasyczny 
o Lucjuszu Juniuszu Brutusie, udającym obląkanego wobec 
prześladowwi Tarkwiniusza Pysznego, strąconego z tronu w roku 
51 O p. n. e., a takze motyw wschodni o dziecku szczęścia 
i o liścieśmierci przynoszącym zgubę wrogom przeJ'/adowanego. 
Saxo Gramatyk, który zaczął swoją kronikę pisać po roku i i I 7, 
a doprowadził ją do roku l 185, umieśc i! swoją opowie::,'ć 

o Hamlecie w "Historia Danica ", w księgach 3 i 4, które zajmują 
się bajecznymi dziejami Danii, nie zacierając krwawych 
szczegółów znamionujących dzikość: obyczajów w tej zamierzchłej 
wikingowskiej epoce. 

Moment zemsty rodowej, wywodzącej się z ustroju 
pierwotnego, dzwięczy w słowach Saxo Gramatyka. Horwendi/, 
mianowany wraz z bratem Fengiem przez zwierzchnika Danii, 
Roryka, rządcą prowincji jutlandzkiej zabiwszy w pojedynku króla 
Norwegii, Kolia, bierze bogate lupy, znaczną ich część składa 
w daninie Rorykowi i otrzymuje od niego có rkę Gerutę 
w ma{żeństwo, z którego rodzi sie Am/et. Wiedziony zazdrością 
Feng morduje brata i poślubia kazirodczo Gerutę. Hamlet 
dorastając widzi wiszącą nad soba groźbę śmierci ze strony 
Fenga, udaje przeto szaleństwo: tarza się w biocie, struże patyki 
nad strumieniem, odzywa się zagadkowo, zachowaniem swym 
wprawia w zdumienie nasianych sojuszników stryja. Próbę 
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wybadania go przez 11amó1viuną do tego dziewczynę 11daremnio. 

zyskując ją dla swe; sprawy. Podsfuchującego rnz11101vę jego 
z matką powierniko królewskiego, 11k1ytego iv barfogu, zabija, 
ćwior!uje i rzuca swiniom na pożarcie. Wvsfany statkiem do Ang /ii 

z dwoma dworzanom i, zomienio rozka:: Fenga, 1vy1yty na kawa/ku 
drewna. powodując śmierć: obu 1vvslw1ców, a sam zaśfubia 
królewnę Anglii Wraca nie poznany-po roku i wchodzi 1v zmoivc,: 

z matką, llJypiając czujnofr: divorzan, a upoiivszy ich /JOdczas 
uczty, którą H'ypra1vt!i z jJowodu j ego rzekomego zgonu, pali ich 

razem z dworzyszczem, by następnie dokonać upragnionej zemslv 
na mordercy c;jca, którego w,'m ierca 1vjego 1v/asnej komnacie 
Po no1vej wyprawie monkiej do Anglii i 110 n.{miu latoch 
panowania Amie/a w Jut/mu/ii następca Ro1yka, ivu; l111ifet, 
Wigfek wzywa potężnego 1vasala do ivalki i Am/et truci żvcie 
w bit1vie. -

S::ekspir nie znoi J!n111•do;;odo!mie onNi11a!11 !aci1i.1·kic cro . b ,..., 

z historią o Hamlecie, zapisaną przez So.rn Grnmatvka. poda;1ą 
po raz pierwszy do druku 1v Pol'v:±u 1v rnku 1514. Nie ma do1vod11 
że znal tlwnaczenie Ji'anc11ski~ tej O/HJ1vicści, dokonane 11rzc; 
Franciszka de Be!le(oresto, ogloszone 1v roku I 5 76, po111ies::c::o11e 
\V cyklu "Ceni Historie.i· Tragigues "/!/zek/ud za.{ ang ielski 11·er.111 
Be/leforcsta ukazał się dopiern Il ' mim I MJR, 1v siedem Int 
po napisaniu "f-Jwnletu "przez Szekspira 

Pr::ek!ud Jiw1c11ski Bellc/ii/'(:sta szcd! \l'icmie, chocio:: 
nie dos!o11111ie, .{!odami Saro C1'1111wti1ka, dując 01;u11·ic{c: ::nuc::nie 

d!uższą, l'OZcie1ic::oną, 11mz111aiconą 11r::e1mj1l'ieniw11i, hal'clzie/ 
wygladzoną, z pewny111i zmianami i111io11 i na::111: dr11:f:v11r:_ ::aslt;/m/ą 
dwol'zanie, po1vicr11ikri1v 111inistro11·ie, s::ambe!o11011•ie, 
dziewczynę_-k11rt_vza11ę dama. 

Już w fatach 1587-1589 po1vs1afo tmgedia, O/Jiemjacu 
się na opoivieściach Saw-!Jel!e/oresta o Hamlecie, tok z 1vo11y 
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"Pra-Hamlet ", do naszych czasów nie dochowony, napisany 
1Fed/ug wszelkiego prawdopodobieństvva przez Tomasza Kyda 
(1558-1595), zawiernjącv na pewno scenę z pojawieniem się 

Ducha, a sądząc z autentw„·z11e1 i duchowej tragedii Kyda, 
zatytu!oivan ej "Tragedia hiszp(IJiska ", być· może również 

przedsta1vienie 1v przedstawieniu. Kyd zn al język francuski, 
t/11maczvl z tego jęzka sztukę Carniera pl. "Kornelia", Bellejoresl 
by! mu dostępny. Aktorzy ang ielscy, którzy .1'1v ieżo 1v mim 1586 

;;owrócili z Elsvno1y. mogli 11111 dostarczyć· szczegółów do 
wnie1scowienia w El.1ynorze lematu opisanego u Be/leforesta. 
"Pra-Hamlet" stanmvilhy zatem utwÓI' bliźniacz_v w stosunku do 
"Trngedii hiszpa11skie1" z roku 1586 i pienvsze dramatyczne 

opracowanie tematu Hamleta. 
Tomasz Kyd, dramaturg 1vybitny zarówno 

w /JOg!ębianiu chamkteró1v, jak i udoskonalaniu struktwy dzie!a 
scenicznego. by/ pod silny111 wpływem J'1vieżo tlumaczonych 
1v Anglii tragediiSeneki, 1v któl'ch cz~slo pojawia/y sie duchy 

pomordo wanych bohaterów W "Tragedii hiszpańskiej " stworzy! 
1 vznrmvą trngcdir:_ zemsty 1v dziedzine dramatu e!żbielmiskiego 

Sztuka la, 1vystawiona w roku 1588, ukaza!a się drukiem 
w roku 1594. 

W "Tragedii hiszpwiskie1" Be/limeria, hratanica króla 

hiszpwiskiego, po ś miel'ci swego nal'zeczonego don Andrea. 
zabitego 1v walce z królewiczem portugalskim Baltazarem, 
odrwcu propozyqę ma!że1iską królewskiego syna, kiedy ten jako 
jeniec dostał sie na dwór króla Hiszpanii. Ukochanym jej JCSI 

Horacjo , syn marsza/ka dworu Hieronima , przyjaciel don 
Andrea. Baltazar razem z lorencem, bro/em Bel/imperii, zabija 

podstępnie Horacja i wiesza/ego z1vloki 1v altanie 1v ogrodzie 

Hieronima. O;ciec Home/a postanowia się zem.frić· i pozysku;e 
dla tego celu Bellimp e rię . Przygotowując pozornie ślub 
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/Jelli11111erii ::. Balta::are111, 1r c::.us1c 11r:·edstu1vie11io. 
:aw·l111żo11·a11ego cl/o 11c:c:e11ia 11mc:vstofri. :ubijają na scenic 
s1mich 11'/'ogó 1v: Belli11111erio, Balto:ara, f-!i 0 ro11imo /,ore11ca. 
110 c::ym sami pope/11iują .w1110/)(ij.1111·n 

W "Pra-f-!a111/cc1e" br/ stosunek oc/11H)co11F: j' 111icrć· ojca 
J!Oms:c:onu jlr::e:: syna. Wobec 11iedoch(!ll'llnia .1 ir,: .1·:111ki k n'il'ku 
nie może usta/ii· stoj111ia ::alc:!:nuj'ci S::ckspira nd tej pienrs::ej 
lmgedii o Humlec1 e Pr::..\:'f117ll/l/C :u ;Jc11'l1ik. :!:c S:ek.111ir nic dą:!:. 1·! 
do 1vielkich ::111ia11 11 ·e 1v::oruch. ktrir1mi sir,: ;1ml11gi11ul. 1rnosii· 
1110:!:110, :!:e 1ego tmgedio :m1"icra :asadnic:c n10111c111.1·: ::agi111ionc1 
s::111ki sprzed mk11 1589. 

"Tragedia his::pwlsku "Knlu mia/u ::.nuc:nc po1rnd::.c11ic 
11".\-uid 1>11blic::110.fri el:!:bietwi.1kie1, /Jl(l/l[Ce/ :!:y11·e 11;1od(}bm1iu d(} 
kn\'m1ych. sad1•s1yc:11ych c::._1·11 ó11 · duko111·11·onrch 110 scenie. 
W roku 1600 Be11 ./(}11so11 doko1w/ 111·::.cnihki "tragedii 
his::.pu1/skiej ". To 111. in 111og/o .1·k/011i(; n-1rn/1::11111u 1::. 11i111 11111>\' . 
::e.1;H)I s/11g Lorda S::a111/w/u11u. do (}d.i·11·ie:!:c11ia hli::niac::.ego 
l//\\'Oru: "Pru-!Ium!etu" W ku:!:c/1·111 ucie 11·ątck ten oclpm1·iodu! 
1i1 1 czes11e1111111us/ro1011·i S::ck1;1iru. 

/,ole111 mk11 I()(} I 11011 u. ll'::.ględ11ic ;11 ·::.erohl()nu nu mili u. 
11u;bardz1cj o.rnhi.1·1a::. lmgedii S::.ck.1;1iru nwglu hri: oddana do 
11 ·y1· /l/\1 ' ie11111 1111 dc.1koch le11//'11 l'nd l\.11/ą 7icm.1k11 
D::.ialo sit,: to 11 · 11111111e11 l il' kiclh S:ek.lpir 
::. culą 11 n glią ::_1·! ;)()d 11 ·ru:!:emc 111 11 s1r::.1r1·u;ąn·l h \\~\ • dor::.1!11 
110 d1vor::c kró!m1·ej El:!:biety. k11ire spo11·odo\l(i/\' lmgic::.ną .\·111ieri 
hruhiego Es.1eru. 

Lolo 1597 i I 598 sfo11011·ih \\' kurier::.e mece11us1!111 
S::ekspiro 110 chrnr::.e ku)/011·c1 Ll::hict_\' - So111hu111;1to11u i Lsse.10-
-okres 11a;s::c::.r,:ili11·s:r. Essex, ::11Tklc h11r::liw1• 
i 11ieoh/1c::.a/11v \\' pustępo1rm1i11 pogocl::i! sir,: ::c s1H1i111 \\'J'Ogomi. 
sir Wolferem Rolcighe111 i loulrn1 /J11„feighc111. 11·.1::cch;1otr,:::mm 

6 

sekretarzem królowej . Dzieki s 1vej zwycięskiej wyprawie 
do Kac~vksu w mku 1596 stal się bohaterem narndowym, którego 
slawa gasiła wszystkich rywali. Nawet mniej udana wyprawo 
na 1vyjpy hiszpańskie w rnku 1597 nie pr::yónila tego blasku 
Szekspir również rok ten liczy/ do na1lepszych w swoim bogatym 
żniwie. Dwie sztuki o Hemyku 1 V oka:aly sie sensac1ą najwyższej 
wagi, gdyż przyniosly publicznoJ'ć postać niezrównanego 
Falstajja. obwieścić jego imię.Jako tego. którv prze~cignąl Plauta 
i Senekę. 

Ale111żjesieti roku I 598przy11iosla11oważno zmianę 1v te/ 
s/onecznej konstelacji na dworze stare/, lee: rozbawionej i nie 
rezygnu;ącej z uciech życia królowej. Umarl wprawdzie w roku 
tym najzaciętszy wróg. król hiszpwiski Filip li, z drogi Essexa 
usunąlsie umierając, wmgi mu i niebezpieczny 11rzehieg~v Wi!!iwn 
Cecil lord B11rle1gh, ale na horyzoncie pojawi/ sic:_ bunt()\vniczy. 
groźny Tyrone, przywódca opozycji narodo1Vej 
w Irlandii , któ1y dopmwadzil do kiyzysu między stronnikami 
wrngich partii w Whiteha!I. Podczas sp orn o nominacje 
namiestnika hlandii wynik/a gwaltowna utarczka mic:d::y 
Essexem, a królową, co magio j(nvo1ytowi grozić nielaską. 
Wprmvdzie z zatwgu tego 11yszedl na razie zwycięsko i uzvskal 
sam nominację na to wysokie stano1visko w Irlandii, ale po/ic::.ek. 
który w pierwszej.fazie spom 1vv111ierzvla mu puh!icznie królo1va 
Elżbieta. nic wróży/ nic dobrego 

Otoczony nimbem pop11/arnofri trzydzies1odw11/et11i 
potomek mdziny królewskiej móg! hyi· 111voża11y /il-Zez s1voich 
licznych stronników za ewentualnego nm·tąpcę tronu po .1'mierci 
Elżbiety, która lic::.yla wÓll'Czas sze.i-dziesiąt jliąi· lat. Szekspir, 
jaku hrabia Southampton i otoczenia Esse.w, fll'Zypuszczalnie śnili 
o tym najwyższym przeznaczeniu bohatera narodowego. Wszvstkie 
czte1y sztuki drama(vczne lącznie z "Hamleten1 ". na;1isane pr:e::. 
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poetę iv zvm k1y1_vc::1111111 okresie lat I 598-160 /. >ą 11 · 11111ieiszi1111 
lub wię_szy111slopniu1;mviązane z (J11·c::e.rny111 poloienie111 hrabiego 
Essex a. 

W "f-fenn 1ku V", któn1 11'.c ec// 11u scenę /eć//111 Pod Kulą 
Ziemską jesienią 1598, 1v czasie kiec~11 Essexo1vi pr::ekazv1rn11o 
1vaż11ą misję_ zgniecenia buntu 1v J,-/andii, dźwi(· c::_1 · 11·e::11·m~ie /!Od 
adresem ll'oc/za-11w11iest11iku, by cloni 11'11ćl! ::-1r1 -·c ię_zc1 ' S/!Od 
Azincou,-1. Do1vód za.i' jeszcze 11yrnźnie;s::y, :::e S::ek11;ir my.i'lu! 
1v "He11n1k11 V" o s 11•y111 1vvsoki111 11rotek1or::e. ::-11ojd11;e sir;: 
iv prologu aktu piątego. gdz:ie 1111)11·iąc o po1l'rocie Hen,-vkć! V 
po nvvcię_sl1vach odniesionych ivc Fm11c1i. Sz:ekspll' :i:. 1 •c::l'l~wbic, 
u:!:ehy podobny 1v;u::d 1,-i11m/a/11v do l o11dl'1111 pr::ypwll i;. 11d::iole 
i lordmvi Essexmvi po oc::eki11-'(//l_l'lll :1 v1-·cir;st11·ie nad :h11nto11 ·cmą 
Irlandią . 

Żvc::enic S:ekspim i lond1'1ic::11kri11• 11ic 1111u!o _ 1ię_ .1;Je/11i(: 
P,-::eu11•11ie - 1rnc/ 11•_1·;;1·m1-o Esse.rudo lrlu11dii :uc::r;:lu J/{{jJm 1·uć· 

11m11slv cale1 Anglii drę_c::ącvm 11ie;)()ko;e1n Ulubieniec 11woc/11, 
zmvsze ch i111e1yc::11y 11' s1rnich ::umiuurch. f}(Jkierc!\1'U! 11ią /uk 
111.11gu1zei- W:w11s:y11·s::-_1· :: 16000 lud:: i 11· k0/ict1 maf'C11 / 5f)9 do 
Irlandii ra::e111 :: Soutlw111p1011c111 i J!r::_1jució/1111. sfrocil /!Ol· r:. 

miesięcy 110 bezc::.y11110.\·ci. W ko 1ic11 pr::v11ag/a11_11 ro::ku::.ami 
km/owej. ruszy! 1v kiel'll11k11 sil Tvro11e ·u, lecz ::.11111ius1 110 niego 
uderzv(', ivdalsir; ::- 11i111 w uklud11• ::m1•w-/ 11ickor::1•s/11e ::.011-ie.1::-enic 
broni i 28 lislo/!ltda 1\'/'6ci/:: kilku tm1D1·::_1>.1·::-a111i 1:10kf'!)/011 ·e11;1·nsh" 
o Jir::choczenie ::u .1purn·i1m11 ::m1 ·ód, siroty 11pokor::e11ie Zosiu! 
1 v/rąco11_1 1 do 11 · ię::i c11ić1, : kf(Jrego ::1w/nio11n go 5 c:: en1 ur 
I 600 1· Pozhmvioni 1 pr::c::. kni/01\'ą mo110;;0/ri11', ::- któnd1 c::eipa1 
dochody. ohraio11y 11· .rn·ei dumie. ulegu;ąc 11ic10::1l'ui11H11 
/!Odsz:eplom pr::yjuciól, J!r6ho11'(// d11i11 8 /111eg I(){) I 11 -y11·0-/u ć
bez skutku bunt w Ci tv. za co ::osia/.? 5 lutego tego:': mk11 .\"cir;:ti >. 

Gn11;a z1l'O!e11nikó1v [s.wrn ::dmrn!u sohic 11Jun1·r;;:: 11·c;gi 
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stów padających ze sceny- tego dowodzi ich krok w dniu 7 lutego 
160/ , iv przeddzie11 wybuchu bu11/11 Essex.a: zwrócili się do 
uklorów teatru Pod Kulą Ziemską z /!ro.\'bą o wystawienie "Króla 
Ryszarda Jl ",jako sztuki przed1·1awia;ącej fakt detronizac;i królo 
w historii Anglii W parę dni później, po wybuch buntu, tvlko 
udowodnienie, :::c aktorzy nie byli w1ajem11icze11i iv zan~vsly 
spiskmvulw, 11s/rzeg!o ich przed zemstą królowej: sprawcy 
zamówienia zostali stra e11i. 

A le glębokie emocje zespo!u Slug lorda Szambelana 
i teat /'ll Pod Kulą Ziemską nie usta(v i po egzekuqi nieszczęsnego. 
clnvieinego, nigdv do zdecvdowanego uderzenia nie::dolncgo 
Jn·etendenta do angielskiego tronu. Łatwo sobie wyobrazić: 
pr::e:iycia Szekspira w pamiętnym lutym 160 I mku, kiedy nie tylko 
wspania(v Essex, potomek dvnastii królewskiej,fawo1yt królowe;, 
u/uhie11iec narodu, lee: i hrabia Southamlon, najbliższy pr::_v;aciel 
i mecenas poety, zamieszany w spisek, stal wobec gmzy topora 
katowskiego. Zg11ba jego wvdowa!a sie nieuchronna. Dopiero 
w ostatniej chivili, iv drodze laski. ze względu na 111/odzieńcz\I 
il'iek i .\'le11e przv1 viązanie do Essexa. skazany z.nstal na dożywo111ie 
1vię.:ienie iv TowC/' 

Tragedią Essexa bylv .1przec::110.1:ci za 1varte Il' 1ego 
.1po.rnbie mv\'!enia i chwieino.i-ci iv dzia!a11i11 . Posiadul il'ielkie 
zalety wnyslu i serca dochowa! 1viernie przyjaźni, .i-11•iadc::.vl 
/!rzyslugi wlasnym stronnikom i popieml ich z narażeniem wlasnej 
s;;rany, rwa! się do czynói v orężnych, chociaż nie mia[ zdolno.\'ci 
1\'0dz1.1. Nie hyl leż 1vo!nv od cech 11;e111nych . folgo wal sivvm 
11a111ię1110.frio111. nic 11111ial /!r::e/amoć 1Fstrę_/11 do s 1vo ich 
polity cznvch ivmgów co za.I- llCIJWOi11iejsze by! z~vm politykiem, 
nie panoH•a/ nad odruchami 1Fo!i, nie działa/ 11igd11 konsek1l'en/11ie: 
podrażniony 11 · d111!1ie i ambicji punva! się_ no kmk. sku::crnv 
z gón · 110 z11pelncfia.1ko_ Nic /!OC::l'ni11 ·s::1• ;;r::._1goto 11·u1/ do h11n11~. 
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chcial wykonać zamiar owladnięcia koroną - w sposób urągający 
wszelkiej logice, przypłaci! też swoje szaleństwo śmiercią 
na szafocie. 
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Stanisław Helsztyński 

Druk za.· W Szekspir "Hamlet", Biblioteka Narodowa, 
Wroc/aw 1960. Tytu/ i opracowanie - redakcya programu. 

Hor. 'Sfoy, illusion ! 

lf fhou host ony sound, or use of voice. 
Speak to me· 

... 

TEATR l<APłANÓvV I TEATR BłAZNÓ\.!JI 
"W Polsce zagadką Hamleta jest to: co jest w 

Polsce - do myślenia. („.) Graj »Hamleta« 
gdziekolwiek zechcesz w Polsce. Wszędzie twe 
słowa: krzywda, fałsz, kradzież, szelmostwo, 
będą szelmostwo, fałsz, krzywdę oznaczać 1 

i wołać zemsty ! 
Chyba że nic widzisz: kto» zbój i podlec, 

nikczemnik i rzezimieszek, który z V.'YStawy 
śc iągnął drogi DIADEM i w kieszeń schował« 

Może dostaniesz się na dwór Klaudiuszów? 
Jego - królewska - Mość - komedie lubi. " 

St. Wyspiański : "Studium o Hamlecie" 

I 
"»Hamlet« jest jak gąbka - powiada Jan Kott. Wchlunio 

nie tylko główne problemy swojej epoki, ale także odz1viercied!a 
jej klimat. Najbardziej wspólczesny utwór w cale/ dramaturgii 
światowe;. Prawie od czterystu lat. 

Śledząc recenz;ę teatralną "Hamleta" 1v Polsce od roku 
1798, a więc od premiery Wojciecha Bog11s!awskiego, 111og!ibyi"my 
bez trudu powiedzieć:, co nęka/o nasze spo!ecze1ist1vo, czym ono 
żyto, jeśli chodzi o sprawy polityczne, spo/eczne i moralne. 
Jednocześnie nad polskimi "Hom/etomi" czuwa! 1vszechw!adm1 

cenzor, który pi/nowa/, aby Szek~pir nie obrazi! aktualnej wladzy 
Dramat Szekspira zawsze wykazywał szczególną akt11al110.fr; 
w Polsce. Andrzej Żurowski żartobliwie mówi, że "/-fam/ei "jest 
naj!epszą .. .po!.ską sztuką teatralną. 

11 



"Biedny· chłopiec z książką w ręku" przemienia/ si ę, 

w zależności od epoki. W roku 1956 Leszek Hardegen by/ 
Hamletem polskiego Października, trzy lata później Adam 
Hanuszkiewicz grai młodego egzystencjalistę, rodem z kawiarni 
artystycznych Paryża, w roku 1992 Jerzy Kryszak pokazał 
Hamleta sianu wojennego. Krótko grai tę rolę, bo cenzura szybko 
zdjęła spektakl z afisza. 

Przenikliwie napisał Wyspiański w swojej niezwyklej 
książeczce:- "W Polsce zagadką Hamleta jest Io : co jest w Pofsce
do myślenia". 

Hamlet w Polsce w roku 1994 .. .Zdaje się, że współczesny 
Hamlet ma o czym mys:/eć ... "Biedny eh/opiec z książką w ręku" 
wchodząc na scenę staje wobec problemów i pytań trudnych 
i dramatycznych, kto wie, czy możliwych do rozwiązania ... Zwraca 
s ię do społeczeństwa, które tkwi w apatii. Malo - zwraca się do 
spo /ecze11stwa, które jakby straci /o zdolność s /u chania, które 
utraciło umiejętność; wsluchiwania się w glos artysty. Zwraca się 
do spo/eczeństwa, które ogluch/o i straci/o wrażliwo!ić na słowo . 

Od pięciu lat politycy i politykierzy różnych maści wygłosili taką 
ilość słów, że zwykły człowiek wytworzy/ w sobie swoiste 
"antycia/a ", które chronią jego organizm. Nikt przecież nie chce 
zwariować. 

.Jak teatr ma przelamać tę spo/eczną g/uchotę? Jak dzisiaj 
grać· "Hamleta", aby nawiązać kontakt z odbiorcą. 

2 
"Hamlet" ;est tragedią . .Jest dramatem .imierci z ca~vm 

jej majestatem i grozą, że oto zosta/o przecięte życie cz/owieka 
wyjątkowego, o szc:egó /nej inteligencji i zmy.\"le moralnym, który 
móg/ naprawić ten świat. Świat zdegradowany. 
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Porządek tragedii ... Teatr kap/ański. Scena jest mie;scem 
świętym, gdzie móivi się o najivażniejszych problemach swo;ego 
czasu. Polski Hamlet mku 1994 to111ż nie m/od1·zv brat Konrada 
z "Wvzwolenia ",któr)I przeniknięty by/ myślą o niepodleglofri - -
Polski. To Hamlet rozpaczv, że o/o rozmywa się szansa, że zostaną 

zrealizowane marzenia kordianów 
Ten Hwn/et zwraca sie do określonego s110/ecze11stwa, 

które nie 1vidzi bieżących z1awisk z szerszej perspektywy, które 
_1esl ogamięle codzienną gonit1vą za .1prawami bytoi·vymi. Ten 
Hennie/ 11rz_vchodzi, hy 11owiedzieć·· stó1cie. zatrzyma/cie się, 
pom1,ślcie u tym, co sic dzieje. "Biednv eh/opiec.? książką 1v ręku " 

/CS! .i'wiadkie111 rozpadu pw1slvva od frodka. Chce zatrzymać 

1iroces roz1wdu. Ale czyjego g!os będzie slyszalny.? 
Teatr kap lańsk i ... Scenajako miejsce swoistego sądu nad 

1vspó!czesno.i-cią Przychodzi; by powiedzieć wam o polskich 
.1p mwach roku 1994. Aby was pr::::estrzec Słuchajcie .. 

Ha111le1 i otoczenie T!umy ludzi ogarniętych wręcz 
biologiczną rządzą wladzy dla wladzy Za wszelką cenę. Nie ważne 
JCSt dohro wspólne, ważne, bym ja bvl u steru . Tragedia 
.iwiado111ofri Hamleta i lmgedia Polski roku 1994. Niepotrzehne 
są "chwyty" 1>11blicyslyczne, 1Vie111y o co chodzi. "Hamlet,. tylko 
zcw11ętrz111ejesl sztuką kos1i11111ową. Zmvsze ze scenv przcmó1vi 
1vspólczesnofr . Klaudiusz nie będzie ah.1· trnkc v111y111 1v!adcą, 

ale polilvkiem naszych c:aso w Nie idzie o to. bv mia/ twarz, którą 
znwnv z telewizji. D::isiejszy Klaudiusz 1est svntezą działań 
nasz_~ch polityków, którzy zapomnieli o podstawowvch celach 
.nvojc:go 1101-vo!ania. Niech przy1dą na spektakl i popatrzą sobie 
na Klaudiusza To o nich chodzi .. 

"Ham let" przesiąknięty 1vsp ólczesnofrią, pokazany 

1v porządku tragicznym, grany przez pryzmat wlasnych 
do.i: 1viadczc1i. obsenvalji może być przestrogą dla dzisie1szego 
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widza. Ale czy będzie on w sianie zrozumieć sens sfów µfynących 
ze sceny?. ... »Hamlet« jest jak gąbka.. A skoro tak, to jest 
możliwe pokazanie lej sztuki w innym zupelnie porządku - jako 
swoisty teatr bfaznów. "Hamlet "jako okrutna groteska. Być może 
takie ujęcie jest bliższe naszym czasom i wrażliwości 
wspófczesnego cz{owieka. 

Teatr bfaznów. .. Tylko kto jest b{aznem,jeżefi przywrócimy 
intelektualną godna.fr temu pojęciu? Kto jest bfaznem, kto jest 
figurą groteskowe(? 

Pisa/ Kall:- "B!azen, który samego siebie uzna! za błazna, 
który pogodzi! się z tym, że jest tylko blaznem na slużbie księcia, 
przestaje być blaznem. Musi przyjąć wtedy, że świat dzieli się na 
błaznów i nie-blaznów i że książę nie.Je.S I blaznem. Ale zalożeniem 
filozofii blazna jest teza, że blaznami sq wszyscy, a na1większyn1 
bfaznem ten, któ1y nie wie, że1est bfaznem.· sam książę. Dlatego 
bfazen musi robi(: blaznów z innych. Inaczej nie1est blaznem ". 

Jeszcz e dokfadniej określi{ Io Leszek Ko!akowski:
"Filozojla bfaznów jest tą wfaśnie, która w każdej epoce 
demaskuje jako wątpliwe to, co ucho dzi za najbardziej 
niewzruszone, ujawnia sprzeczności tego, co wydaje się naoczne 
i bezsporne. ~~ystawia na pośmiewisko oczywiście zdrowego 
rozsądku i dopatruje się racji w absurdach.. " 

To Ham!etjes / tym blaznem, któ1y kwestionuje porządek 
swojego .iwiala, któ1y odkJywa1ego okrutną groteskowofr. Jego 
absurdalność·. 

Mó1vimy cafy czas o naszym s'wiecie, rzecz jasna, 
bo »Hamlet« jest jak gąbka " ... Nie marny już dyżurnego tyra
na przeciwko któremu moglibyśmy się buntować. W tej chwili nie 
mamy. Pewnie siedzi gdzieś przycza1ony, albo założy{ 
na swoją twarz maskę. Nie ujawnia się, gdy pokaże swoją twarz 
to .. będzie bohaterem kolejnego "Hamleta". Nie ma t.vranów. 
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są za to wfadcy i politycy rodem z szopki pamiętają c , 

iż szopka ma swoje treści intelektualne. Klaudiusz - ivfadca 
bez programu, Poloniusz "technolog t,.vfadzy ", Fortynbrns
-awanturnik polityczny. lvfożna tak patrze(: na postacie 
z "Hamleta". Wfadcy i politycy pozbawieni ma;es tatu i godno.\'ci. 
"Biedny ch{opiec z książką w ręku" mógfby powiedzieć· do 
Klaudiusza: : "Jestem bfaznem, a ty nikim" ("Król Lear . . ") 

4 
Dwa porządki - tragiczny i groteskoivy. Jak to pogodzić· J 

Jak ująć: tę sprzeczna.fr w jednym spektaklu / 

Reżyser bydgoskiego ''Hamleta" pomyślal, aby 11okawc; 
sztukę Szekspira w ciągu dwóch wieczoróiv tearralnych, 
dokonując artystycznego i intelektualnego oglądu lego 
niezwyklego cizie/a jakby z dwóch p1111któ1v widzenia. Zamysl 
oryginalny i nie uk1ywam, że ; es /em ciekawy, jakie przyniesie 
rezultaty. Reżyser postanowi! bliżej przyjrzeć się dwóm 
porządkom mvślowym "Hamleta " Już z samego, studvjnego 
punktu widzenia ma to swoje znaczenie. 

Dwa spojrzenia na "Hamleta" i dwie równorzędne 
obsady. Wymyślone j ednak w sposób szczególny dzisiaj jeden 
aktor gra Hamleta, a drugi Klaudiusza, JU!ro zm' - odwrotnie. 
W len sposób bydgoscy aktorzy będą miei: rzadką okazję, by nie 
tylko zagrać· dwie role w arcydramacie Szekspira, ale także 
~pojrzeć na sztukę z dwóch różnych fiunktów widzenia. Frap11jące 
doświadczenie aktorskie. Bohaterowie "/-fmnleta" ch odzą 
parami. Dziwne Io µmy - przyjaciele i wrogowie. Jednocześnie. 
Mi/ość i nienawifr, szczerość i fafsz, dobro i zlo ... Polączonc, 
wymieszane. 

Nie sądzę, by reżyser bydgoskiego spektaklu, a raczej -
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-spektakli, zdecydowa{ sie na ujęcie plakatowe. pokazując jedną 
pos tać: jako synonim dobra, drugą za.i' - .1ako wcielenie 
bezgranicznego zta. Byłoby to uproszczet?'e i .1ednocześnie 
zachęta, by wracać do nieszczęsnych sztamp aktorskich, które aż 
nadto dobrze znamy z wielu realizacji "H amleta" na naszych 
scenach. Przypuszczam raczej. że reżyser będzie chcia/ rozbić te 
schematy i szablony, że będzie szuka/ nowych interpretac;i nowych 
trefri. Nie przypuszczam, by by! to "Hamlet" uproszczony. 

5 
">> Hwnlet« jest jak gąbka".. Oznacza to, że trzeba go 

nasycić· treścią. Ona jest napvażniejsza. Tre.\'ć myślowa 

i emocjonalna. Przede wsz_vstkim„ 
"Hamlet" jest pufapkq, którą Szekspir zas tawi{ na 

teatralnych kahot_vnów Sztuka ta ::e szczególną os tro .\;cią 

i jaskrawością obnaża wszelkie forma lne "chwyly ",pustkę my~· li, 
kompromituje pseudomyś/enie tytu{owego bohatera i ca(v aktorski 
fatsz. Można polViedzieĆ', bez wielkiej przesady, że wielcy Hamleci 
z przesz{o/;ci osiągali sukces dzięki swe; autentycznofri i pmwdzie 
tJrzcżycia. Oni mieli coś do powiedzenia w le/ roli na temat swąjej 
ivspólczesno.i'ci. 

Szekspir daf nam scenariusz. który trzeba nasycić: w{asną 
lrefrią. Szalenie niebezpieczne i ja{owe są wszelkie próby 
"dopowiadania" fabu ly z punktu widzenia tego czy innego 
światopoglądu. Podejmowano już takie usi{owania. Materialiści 
nie mogli się pogodzić z faktem, że w "Hamlecie" 1Vystępuje Duch. 
Zaczęli więc uzasadniać', że ten Duch to wcale nie duch tylko .. 
Horacy przebrany za tegoż, bowiem przyjaciel Hamleta chce 
objąć wfadzę w państwie duńskim i dlatego wywatuje ca/ą intrygę, 
by wszystkich za{atwić· na amen, {ącznie z For tynbrasem. 
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Uczes tniczy/em przed laty w takim przedsięwzięciu . "Hamlel" 
stal siefarsą. a tutaj zupelnie nie o to chodzi ... 

Przed laty Jan Maciejowski i Zofia Wierchowicz dali ca(y 
cykl przedstawień szekspirowskich, wymyślając "machinę do gry 
Szekspira" Dzisiaj przede wsz.vstkim pamiętamy o te; 
"machinie", umożliwiającej szybkie zmiany miejsca akcji, 
zapominamy jednak o realnych zdobyczach Maciejowskiego 
i Wierchowicz. Zapominamy o ich odkryciach. A b.vl to Szekspir 
żywy i dynamiczny, Iwnie ;,pektakle atakmva/y my.i'/ i wyobraźnię 
widza. Nie twierdzę, że by/a to jedyna możliwa interprelacja 
dramatów stradfordczyka, jednak Maciejowski i Wierchowicz 
wydob_v/i z jego utworów to, co najważniejsze - nerw życia, tempo 
ludzkiej egzys tencji, która biegnie od dramatu do dramatu .. 

Każdy reżyser szuka swojej wfa.1·ne.1 stylistyki teatmfne;. 
która umożliwi mu artyk1tfac1c:. swojego. w{asnego myślenia 
o :iwiecic i nalurze ludzkiej War/o jednak fJamię1ać· 

o dD.1'wiadczeniach Macie.101vskicgo i W1erchowicz. 

6 
Wvstawienie "Hamleta jest .i'więtem dfo tealm i zarazem 

poważną próbą dla wszystkich realizatorów. W tej sztuce nie 
można ".1p1ytnie" ominąć· gtównych pmbfemów reżyserskich 
i aktorskich. Tutaj wszystko widać'. „Andrze; Maria Marcze1Vski 
zdecvdowal się na ambitne i ciekmve przedyięwzięcie. Cieka1ve. 
do Jakich ;vniosków dojdzie reżyser po fJOkazaniu Hamleta 
w ciągu dwóch wieczorów /ealmlnvch .. Teraz przygo101vuje divie 
inletpre/acje "Ham{ela ", które 1v wyobraźni ividza mają z/ożyć: 
się w ca{o . .:.C.. Byi: może zajaki.\· czas d<!jdzie do wniosku. że warto 
polączyć oba porządki - tragicrny i grotesko1Vy i /JOkazać: .1e 
w jednym spektaklu. Ale czyje.1·110 możliwe J„. 

Wiesław Nowicki 
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Andrzej Maria Marczewski 
f--/AA1LET 94 

/-la111/e/. 
Wysoki, jasny. 111/oc/11, u/nv, oh.1·e1w11jącv .\'1vial. 
Kl'r:_pv, ciemnv, clo.\'11·iadc::onv. badająn· .\'1viot. 
W hislol'ii kina, szlachetny Olivier i .1::aiom· lvlad Max - Gih.1u11 
Dier 111/odzież_I ' 11· Amel'\'Ce nieznanv, nm1'1:/ z Cih.rnnem 1\1 m/i 
g/!)1v11e1 
W Eumpie /!'ochr:_ lepie;. iek111m. 
W Anglii pl'::ed111iol 11m1ko1nd1 ducrlucji. 
Upo.1 lacio1va11v 111·:: e:: g11"iuzcfr 11·sclwdzącc i .1pudu;ące, 
a 11m1·ef JJrzez kobiet_\'. 
I'leć sir:_ nic liczv . .1/11 ierd::il l'eŻ_l'li'I 
Tv/ko 1cdenl, 11ie/H!k1);, 111u:_!rze. 
Niesie 1v sohie tu;emnicr:_. 
Jaką ; 
Dzi:i. 
Czv dzi.11oj możli1\'e są ;akiekolll·ick loje11111icc ; 
Cod::iennie gozetv i migające oh!'ozki ::ale11·a1ą 11us/i1ktu111i, 
ukazując Io. CO)<'.\'Z{'Ze clrn"ilr:_ temu h\'lo tcuemnicą. 
.lj!iskic111, CZ\Ji111;· /'O/ClliClll !11h //li/IZCl7ie111, 
11· potoku infim11wji g11him1' ll'lasną ll'l'uż/ii1·0.i·(··, 
sta;emF si( odhiol'C'Clllli nicszczr.;.\'ć·, 
/w 1_\'k ac::w11 i dl'(11na l!i 11 ·. 

/!IZciC\\'017({ kl'C\\' nie mhi l\'l"UŻCl!iu, 
!11cl::.kie ::1\'/oki J!Odują nm11 /!/'Z\' koiuc:Ji, 
11111icl'ującc z glnc/11 dzi<'c i potl'ZI{ 1111 nus 11~1·scl111ir:_t_1·1ni oc::umi, 
gdzie my;e.1·1e.1'1111 1 ; 

jac_v 111.11 ) 

kim dzi.1/a/)este.1'1111·; 

20 

„ 

czy tragiczny los Ofelii może nas wzruszyć ? 

czy młodzieńczy Hamle! przekaże nam swój niepokój ? 

i co z nim zrobimy .? 

zabierzemy w swój, nieuporządkowany .~wiat, 
oswoimy go, ubierzemy w nasze emocje, 
zbudujemy na nim swoje życie, 
będziemy walczyć o prawdę, godnofr, 
uczci wo.fr 
do ko1?ca ? 

Bo jeżeli nie -
Io po co nam Hamlet, 
lepszy Gibson, bo /;mieszny, nie każe my.~leć, bawi nas, 
wyla!uje w powietrze. strzela, 
pfomienie ognia owijają go z !agodną troską. 
kamera re1estruje, 
wszy.sik ie branżowe pisma przedrukowują zdjęcia, 
bohater naszych czasów, 
ulubieniec dzieci, 
przynajmniej wiadomo o co chodzi, 
nie trzeba się męczyć żeby zrozumieć. 
Czy musimy samodzielnie my.;'/eć: ? 

1vys!arczy zje.ść, ubrać: sie, 
jaki/; samochód, C().I' na koncie, pozbyć się strachu, 
że życie nam się nie uda/o. 
a wieczorem raj obrazków, 
można rozmaiviać· z telewizorem, 
ho z żoną - o czym / 
Wybierzemy się wieczorem do teatrn ? Na /-lamle!a. 
Ham/era, Hamleta, a to 1vesole ? 

To o takim co za dużo myśli, 
ja też za dużo my.\'lę, a wieczorem chcę odpocząć·, 
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wrzuć jakąś kasetę. 

Przed kim będziesz odsiania/ swoje my.W, dzisiejszy Hamlecie, 
kto wybierze się na spotkanie z Tobą, 
dla kogo będziesz dziś ważny, 
kto będzie wiedział kim jesteś, 
i co Cię niepokoi, 
a co Cię niepokoi ? 
Zbrodnia. Fałsz. Kłamstwo. Polowanie na stanowiska. Władzę. 
Cynizm. 
Hamlet. 
Bohater dramatu? Wzór do naśladowania? 
Przedstawiciel pokolenia? 
Synonim ? Czego ? 

Postawy. niezgody na zastany świat, niepokoju 
? 

Znak zapytania, pytanie, 
o sens życia 
o człowieczeństwo w człowieku 
o duszę 
o tajemnicę tego co po życiu 
Wyjdę, z długiego, ciemnego tunelu, 
ja Hamlet, 
do was siedzących w rogu sceny, 
skupionych w oczekiwaniu, że coś wyjaśnię, odsłonię, 
powiem jak żyć, 
przekonam 
że jeżeli żyć to godnie, 
odrzucając pokusy, 
mamonę, łatwość, użycie, 

-a jeżeli się nie da '> 

- "idź do klasztoru. Po co masz rodzi(; nowych grzeszników.? " 
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wybór, 
zawsze mamy wybór. 
jesteśmy wolni, 
Każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością, 
on sam 
o sobie 
codziennie 
decyduje 
i sam siebie nieustannie rozlicza 
po co nam Hamlet ? 

lustro 
Co chcemy w Nim zobaczyć 
czyje odbicie 
własne? 

moja twarz mówi o moim człowieczeństwie 
o mnie 
wyraża Io 
co chcę ukryć 
to, co o mnie stanowi 
przeglądam się w sobie 
próbuję zrozumieć 

jaki jestem 
z czerni podchodzi Hamlet 
stoimy twarzą w twarz, patrzymy, wstrzymujemy oddech 
zaczynam mówić 
wyrzucam z siebie wszystko. co nagromadzi/o się przez lata 
milczenia, 
co boli i uwiera. co przeszkadza żyć" skarżę się że nie umiem, 
nie.Jestem, nie potrafię 
On milczy 
mówię o planach, marzeniach, niespelnieniu, o wielkofri 
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jeżeli mi/ość Io do zalmcenia, wlodza-pelna, 111a/ąlek-bezkres11y, 

wiem jak to smakuje, ;okiejesl, 1Viem, że mi się należy, 

mnie, najmądrzejszem u, na;j;ięknie;szemu, na/::do!nie;szemu 

tylko świat mi się nie .1prawdza 

i dlatego musi pomóc 

On 

któ1y wie ivszystko 

wie dlaczeg o i;ak 

i kto może 
Hamlet milczy 

j a mówię 

dobiega końca e1wka 
czekamy na ś1viatlo iv l1111e!u 

na świat Io 
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Andrzej Maria Marczewski 
L! o n <N1;;c1c Z L ·\ 
(m:: 1 ruża11ie o I !omlecie) 

C::: loiriek 1rahec do.1'H·iudc::1:11ia. Cud::ego hąd::. 1rlas11 e,;o. 

Z c11d:::y 111 r::cc:: 11711 .1 i \ pros/o. 111 oż11a :: 11 i C'gn \'kor ::.n /a(: /11h 

odr::11ci(: Odr::11cafąc 111y.\-li1111· sohil' , ro i luk 11u 11ic 111i si(' nic 

/HZ.\ ·du, j l's re111 in ny . mói pr ob!C'111 fes/ 1r1jątku11 :r. 11 ie; Jm 1:/ ar::alnv 

sam mus::: <,: gu ru:: 1rią::ai: . C:::r,:s to doda1e1m· /e.cc::e. to moje 

do.\-1 Fw dc::c·11 ie i 111n1u dcc r ::/a. 8 r11ic111y 11 · 11 ic nu o.i lefl.:: tt/ !O/'L' lll 

g()(/mm 11ojlep.1::cj .11wu1 1y I Aied1•11r ::1·11b e 110111 1i:r11 ·uż1 ·c" osto/111c 

11•1·11 · uż o11 e 1n·::e:: inny ch clr::11 i, 11i e ::ulr::r11111.1e111y Ylf/. 

11· 11is::c::ycie1.1ki111 p i,:d::ic. J!\ d::im1· 11u11„::ód. ah1 • / !O c/11r ili du11iem 

::oric111011 ·uc" się, że i 1_1·111 l'11::e111 kl'ą'!:n11r /!O 11·111.;d::c .Hohi11.1u. 

::mnkni c.: l i 1r 1cd11ostru11ncj 110 11'/er::ch11 1. kl<ira J!r ::y /1 1111/e 1n •111 iaff 

11 icskmic::o110.\-u !je.1 / 111ą dlo kcó lej 1111 · ię:: ioni:/ istoty . 

. I •,Iem I lumfc/l' lll, c::lmrickiem 1m n1Tlll i c"::.1•.1 /u11 , c::11f i; . że co.i 

g11i1c 11 · 11misf11·ic d111/.1·ki111, prulc1r::c11 ·a111. 111w111akic.1' ;1r::ec::11c ic 

- friko r.l'le. Mog t;, miel· :::a l do matki. :::e ruk 1 1ręclko ::dec1 ·d01 rnla 

si c na 11011 ·c 111ulże1i.1 /\ 1 u. nu 110 \\ c 11c:: 11c ic . że ch ll'.\l /a sH·<ij 

he::fito.i11ie 11p!i·1 1 ·ufąC\ ' c::a1 i chn' 111icc" l\ 1: rs1k n co 11 11 ec" może. 

Uc::ucia 1rnhec .1/nj a są hcml::o skn 11111l iko11 une, ::ahral mi mot/u:_. 

::ahruf 11'/ucl::c,:. odrn11ąl od /rn1111. H _1 ·ohrnżm11 .1ohie :::cjest 111ui111 

u i11 ·ic.\ 11ikic111. Io tmd111e1s::1· 11/,.fad. I 11ugh· /!O/c/\1 ·iu się Duch Ojca, 

g,l~rhy 1re .\11ic, 111 uż11ahy go uclr::11c i(: , 1rr.\-111iui.:. ch<JC' 11 iepok1!j 

pu::ostaje. u le on 1w::r cl1ud::i 11a1m111 ', 11 · i cl::ą go :;tnlŻl11 l) , 11·id::i 

go 1w1 h liżs::y J!r: 1/ uc iel Horuq u . . \ i e 11wg1„: odr::11c 1/- 11y::: 1m11iu, 

11Tdar::a si l_' co.i 11ad::11 :i-c: c1jl7Cgo. co.i· nu co /!Od.\wiaclo111 i f.' 

c::dwlc111. c::cgu h1 ·fe111 11c 11w11. :e 11m1cu1 i. C::r 11·ier::r le111 do lei 
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porv w duchy? Raczej przecz111valem, że istnie;e sfera o które; 

nie śni Io się naszvm Jilozofnm, i więce1 1e.1t takich zjawisk niż 

nam si( wvdcye C::Jo1vick 111y.Uący. a więc po.Puk111ący musi być· 

otwarty na wszystko cojesl w sianie odebrać mzumem i uczuciem. 

Mimo, że rozum wiele rzeczy neguje, a uczucie pod1yca Milo.fr: 

1noże być celem życia, d::ielenie si( milofriq sposohem na nic. 

A le mnie pas1onowalo !ropienie ;J1mvdv, pogoi) ::c1 tym co jest 

rak nieuchwytne, nihy prosie i oc::v1vislc, a tak trudne do 

zde/inio1va11ia C::fo1vick żyjącv 1v prmvd::ie, żyjący J!rmvdą u/bo 
dla prmvdy. Czy można nią żvć·? Cz11 można J!0,\'1vięcić· ws::vstko 

dla blysku osobiste; iluminacji' 

Joto Duch O;ca , na pewno jego Duch. 1vyjmvia mi potworną 

tajemnicę. Ojciec zostal zwnordoll'any przez bm/{{. Pmsi ahv go 

pom.frić·, oszczędza;ąc matkę. Slabo.i·ci-lwc imię kobieta. Moje 

przecwcio malcrializu;ą się. Wiem jUŻ co g111jc 1v pmistwic 

duńskim, zbrodnia. Stanę się 1vyko11mvcą woli 01ca Odrzucę 
milofr, napiętnuje slaboi'ć maiki zaslmvię 1mlapki, dojrzę blysk 

strachu 1v oku sln'/a, zab1;ę Po!oniusza, zabtj(„JJ1zez pomylkę, 
J!O co podsfuchiwal za armscm? A s1;1rnrn Ofelii/ Utopi/a się. 
Czv odrzucona milo.{l.· może zahić·'l B1,fc111 c::.!01vickic111 prmvv111 

i czystym Do.i'wiadcz_vlcm losu Klu11di11sza Mogę !_1 1/ko zginąć.·. 

Żyć nie dam radv. 

Jestem Klaudiuszem. Mlo~vm żądnym 1vladzv i powodzenia Nic 

mogę czekać-. lvfó; hral ma w.1zvstko, tron, nicz\Vyklą kobietę 

i wo1ennc sukcesy. Dlaczego on mu \l'.1zystko, a JO nic'! Czy 

to sprowiedliwe' Czy może spra1vicd!iivo.\;i· trzeba z11wszać· do 

sprawiedliwości Nie mogę tak żyć. A gc{vby tak uswuzć· brata, 

ożenić się z Gertrudą i rządzić-. 7)1/e jesl sposohów ~vmaga 
to tylko inteligenc1i. Jestem inteligentny. W życiu żądz i silniejszy. 
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Każc~v ma prmvo do swojego szczę.l;cia. Tv/ko Io się liczy. 

Sumienie/ Pokażcie mi sumienie ro 1v nie uwierzę. Wlad::a, 1ylko 

1vladza. O!rulem, poszlo glac/ko, nikl się nic domy.i-fi/. Mam 

Gertrudę. Jestem królem. Rządzę. Na ze1v11ąlrz nic się nie ::mieni Io. 

Dwórjest teraz moim dworern. Gertrnda mo1ą żoną, kocha mnie 

i daje lego dowodv. Hamlet? No cóż, będzie musia! poc::.ekać· na 

Iron, a zresztąjaki 2 niego 1vladca, lubi książki, space;y, ciągle 

my!; li, Io dopmwadzo do przeciążenia mózgu, a niech sobie czyt o 

Trzeba go gdzie.{ wysiać.:, albo ożenić· i koniec. A /ero::. 11ży1vać·. 

uż_vwać, 11ży1vać - po ro się ży;e. /1 jednak co.i jcs/ z J-/wnlctem, 

Poloniusz doniósl ojcgo pomieszaniu, na tle uczucia do Ofelii. 

Czyżby zawód milosny, odrzucenie, .1pmvodo1v{{/y ohlęcP Trzcha 

rzecz ivybadać, Rosencmnlz i G11ildens/cm dadzą sobie mdę 

Oblr;:d/ To bardzo na czasie. Co.i' czai się /!O kątach. Jak można 

cieszyć się użyciem kiedv coś dzieje sie za moimi plecami Przecież 

nikt nic 1vie. Nic może 1vicdzici:. Dz1s1a1przcds1mvic11ic Nic lubi( 

lca/ru. Ale Io Hamlet zapros::.a, 111ożc krvzys miną!. Zcby tylko 

nie nudzili za dfugo. Cc!ż /CC1/r-hwikC1 111ydlC1na. Oby 1vc.rnlu. 

Teatr Teatr Teatr Z1viffciadlo czynów 11as::._1•ch Tak 1vyglądują 

1v odbiciu magików Tak \\)lglądam1 1 ży1ąc i mordując. Ś1viutlu 
.i·11·ia/IC1, .i'IViC1/IC1.1 Dalc111 sic podc;O\·ć· gl11picj sz/uczcc, 1v11znalcm 

s1wij grzech. Tcrnz sic hoję. BoJę tego co ::.mhilc111. lv/imo, że ni kl 

nic 1vid::ial. Nic wie. Aleja 1viem i nikt ze 111nie lego czv1111 nic 

zdejmie. Wlocfw/ Użycie' To 111C1!0. Modlić· sir;_'! Juk? Po co? 

Odrzucić· wladzę i J!oku/01rnć-'l Nic mam silv. Jcs/e111 ::a .1luh11. 

MvH mnie zabije. Do!nviadczam losu Homlc!a. A le che( żyć·, chcę 

żyć. 

Jestem Ofelią. Calv 111ó1 .\;1vial Io uczucie. Cher;_ kochać i hi·ć 

kochaną. Cher:_ wierzyć· 1 uji1i· Jeżeli ::cmiod( się 1w uczuciu -
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- umrę. Czyjestem szczę.~/iwa:J Chyba tak, pozmyę milofr i to 

co w niej się krv;e ukradkiem. muszę być· pe1vna żeby o tym 111ó1vi(:, 

ale odbieram le dziwne .1yg11aly. które pozwalają mieć: nadzieję. 

To moje pierwsze uczucie, badam je delikatnie. życie odhite 

1v książkach nie oddaje wszyst/t/ch subtelnofri emocj i. Nie mog<:_ 

się pomylić /tVierzę ,że Io moje szczęście. Przypadkowe dotknięcie 

jego ręki zelek t1 yzowalo mnie, my:ślalam że zemdle;ę. Wię;c to aż 

rvle. A co on odcwl ' Mówi/ o książkach, o życiu, o tvm kim może 

i7yć· cz /owiek, Jeśli uda mu się zachować swoje piękno Duszy. 

Wierzvlam 1v każde jego słowo, chciałam się nouczvĆ' ich iw 
pami;ć, żeby potem p~wtorzać i móc zmzumieć do ko1ica. Ucwcie 

kiedy się mdzi polrn/i zmienić czlowieka, potrafi go upiękni(: . 

Żvć milofriq żvć dla mi/ości to największa nagmdu jakq mo±e 

n~m przynieśc" ;ycie. I trzeba sohie wierzy(: , do ko1ica, 1ve wszvslko, 

do zatracenia. Gdvbv umarl mó; ukochany nic 111oglaby111 żyć·, 

nie /!Ofraji!abvm. ;11ifośc: /es/ jedna. 110 cale życie. amen. Kiec~v 
przyglądam się Gertrudzie, nie mogę z1·oz11111id:, ~e można być 

szczę.\' I i wym po raz drngi \V życiu . Ze można kochac po mz drng1. 

Oczvwiście, ona więcej ivie o milo.\'ci,jesl matką A le kochać· kogo.\' 

inn;go. Nicwia1ygod11e. 01ciec koza/ mi zenl'UĆ: z Hwn /e/em. 

Oddalam prezenty. To boli. Ale milo.I-ci się nie wvrzeknę. Ona 

przetrwa wszvstko. Zabral mi.Jego listy, mówiąc szczc1ze os/o/nich 

nie roz11111ialam. Dziwnv 1011, brak szczem.i'ci, udanie. Ale dlaczego 

11da11ic? Porozumiewaliśmy się 1vzrokic111, teroz unika mo1ego. 

Zmieni! się. Nie mó1vi o mi/ości. Dzisiaj oma/o nie umarlam. 

Krzyczal na mnie. Mam i.1'(: do klasztorn.' Zamęt 1v g lo1 vie. 1 v ięc 

Io koniec, iv taki sposób, nic, 11iemożli1 ve. 

Milo.Ś'(.: jest jedna. Jeżeli kto\ 11111icm to co d::ic1e się z 111ilo.\cią? 

Umiera także'! A mo±e żyje 1v kim.i· clmgim.? Drnga milo.fr, czy to 

sama? Gdybym u marla, to co s ianie się z moją mi/ością' Gertruda 
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żyje i kocha, J!ienvs:cgo Hamleta c.zy drugieg o Klaudiusza. czy 
/o pierwsza/ej milo.1: " czy o.1·1at11ia.' Czy jcd vna .'! Na ::utracenie. 

Ger/ruda kocha. /li koclwlum, c::y ona 11111rze kiedv ja umrę? 
Doś1 rir1dcza111 losu 0'cl'//'/1c~v. A le chvha umrę. 

Ham. ·ro be, or not to be. that is the quesl/on. ' 

Jestem Gcurnclą. Życ ie /i l'Z\j1111tj<: :: tym co nin ic. J estem kohictą, 
1 1.:stc111111atką. 111 11s::\ koc/we' do k0iiu 1. Z11 1ys~1· n! 11 ·11ic± odg1y11 •ają 

/11 z1e11·11ą rulę. M1 1s::ę je ::usp okn ic ho są ru::h 11 d::o11c . ll lO/ C 

najle;1s::e lula 111in<.:(v C::r mi(l/0111 zmn\'O /(lk s:\'hko ll'ią::w" .11~ 

:: Klm1di11.1·::c111 ' Brat u::1111clnil hrulu, luk bFHnlo i dmvniej, ż_1 ·cic 

don/liga si ' ±l'cia. /: 1· i m ::;1oc:: niczego nic ::mienią. IJ'::eho mr.1"/ei'· 
n (Jr:ys::lo.i·ci. ,\ '01trud11iej : I !amlete111. je.1/ ::umknię l. \ ·' i 11ie11/m•, 
koc/w/ ojcu, nie mu±e 11oy,ud::i( .li\ :: j eg o .\ 111icrc ią . nie jc•st 111i 

/u/\\D . A.le nie 11wg<.: rc::1·gnu 1vm" :: 11 ·/u.rncgn ::.1· ·ia. pr::ccic:: 1esl 

takie kn!tkie. u potrn/I /;yi: nic::ii:vklc /!i \ lmc. Gdrbv Hamle t 

::ai11/ae.1o md sic Ofelią. dul riccl::iulhy .1ic,: c::r111 111ilo.\-ć· mu±e stui· 

1i ~· \\' ±_1n11 doro.1/ego c::!O\ t ieku W/u.inie milo.\(:. a nie !:o/ i smutek 

7. drugiej stmnr jukże pię/..mm 11c::11cic111.1c.11 11ient".cu milo.fr. 

::u::dm1·::c::ę c i Ofel io l ego ilo."1t'iod1 ·: '11iu , /)/(1/L' Zll'il'/r::ulu /llŻ 
i trudno clo n iego 11nic l(" 1\.111 lw lu111 . 110 ru: 11ien l'.·::.1· kil'rh ·1" 
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kocha/am. Życie cale chcialam oddać za swo1ą mi/ość. Co wtedy 
czul am:> Jaka bylarn /Szukam w sobie tamtych wrażeń, pierwszych 
emocj i, tamtego uczuc ia Przec ież je przeży/am i żyfę, 
a chcialabym umrzeć. Doświadczyfam losu Ofelii. 
1 żyję. 

Człowiek wobec do.{wiadczenia. 
Sztuku wobec życia. 
Życie - Sztuka. 
Teatr. 

Ham. "Look here, upon fhis picture, and on this. · 
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Stanisfaw iJkzranc::,af( ła. 8 'Broof(rfafe '/\paa 

I O mu rea 1994 

W Pun Dyr. Andrzej Maria Marczewski 
Teatr Pol sk i w Bydgoszczy 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

'ltSJI 

bardzo d zię kuj ę za li st z 26 lutego. Jestem prawdziwie 
wdzięczny za tyle milych slów i cieszy mnie bardzo J>uńskic 
uznanie dl::t moich przckladów z Szekspira. Oczywiście 
z na_jwiększą chęciq_ wyrażam zgodę na wystawienie "l la111letu" 
w moim tłumacze niu. Prosilbyrn tylko o zalatwicnic wszystkich 
niczhędnych formalno ś ci w ZAiKS ie, którcgo jcstem czlonkie111. 

Dziękuję również bardzo z::i zaproszen ie do Bydgoszczy -
- niestety, w okolic ac h premiery nic bę d ę 111ógl pojawić się 
w Pol sce, ale lic zę, że okazja pozn<inia !'<ina i Zcspo lujcszczc s ię 

trafi . Sukcesu w wystawieniu "I lamlcla" życzę serdecznie 
i najlepsze pozdrowieniu przcsy la111 

Stanisław Barańczak 
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\/\/REPER TUAR ZE TEATRU POLS!OEGO 

\!\/ SEZONIE /993/94 

Micha! BulhakolV 
Berto// Brecht 
Paul Claudel 
Mmyna Cwietajewa 
Denis Diderot 
Christiane F 
Aleksander Fredro 
Aleksander Fredro 
K1·zysztofDauszkie1vicz 
Fiodor Dostojewski 
!-fiasko wedillfc( 
Rvszard 1\4arek Groński 
John Kam/er. 
Joe Mas/eruff 
Fred Ebb 
Kazimierz lvloczarski 
Slmvomir ivfrożek 
Tadeusz No1vak0H s ki 
luGyan Rydel 
Jerzy Szaniawski 
Rolf Sclmeider 
William Slwkf'specm: 
S I. Witkie1l'ic: 
S I. Witkie1l' ic:: 
Karni Wo/tyla 
Ca/mela Zapolska 
Emil Zegadlo1 vicz 

W przygotowaniu: 
Antoin<' de Saint Ernf'crv 
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MISTRZ I MAŁGORZATA 
OPERA ZA TRZY GROSZE 

ZAMIANA 
O MIŁOŚĆ WAS PROSZĘ GORĄCO 

KUBUŚ FATALISTA 
MY DZIECI Z DWORCA ZOO 

ŚLUBY PANIENSKIE 
ZEMSTA 

CYCEK 
ŁAGODNA 

PIĘKNYCH DWUDZIESTOLETNICH 
BEZPRUDERYJNA PARA 

CABA RET 
ROZMOWY Z KATEM 

EMIGRANCI 
OBÓZ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

BETLEEM POLSKIE 
DWA TEATRY 

OFERTY 
HAMLET 

NIENASYCENIE 
W MAŁYM DWORKU 

PRZED SKLEPEM JUBILERA 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

DELL 'AMORE 

MAŁYKSIĄŹE 

Koordynator procy artystycznej 
Kierownik działu upowszechniania teatru 
Zastępco 

Bernadeta Fedder 
Halina Armada 

Bogdan Grzelak 
Waldemar Bajsert 
Andrzej Lewiński 

Piotr Rzepecki 

Szef marketingu 
Kierownik impresariatu 
Kierownik techniczny 
Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
fryzjersko-perukarskiej 
ma/orskiej 
stolarskiej 

Oświetlenie 

Akustycy 

Szewc 
Tapicer 
Slusorz 
Rekwizytorzy 

Brygadzista sceny 

Redakcjo programu 

Wydawco 

Ewa Strzępek 
Wiesław Komajda 

Halina MusiaH 
Róża Pietrzak 

Dariusz Haberski 
Krzysztof Augustyniak 

Andrzej Brzeziński 
Eugeniusz Wiśniewski 

Robert łosicki 
Rafał Heinrich 

Roman Rogowski 
Ferdynand Roguszka 

Bernard Noculak 
Jarosław Andrysiak 

Eugeniusz Baranowski 
Artur Ekwiński 

Mariusz Pawlikowski 

Wiesław Nowicki 

Wydawnictwo Od A do Z 
Bydgoszcz, tel/ fax 72 -97-73, 
no zlecenie Teatru Polskiego 

w Bydgoszczy 
Al. Mickiewicza 2 
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