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Bądźcie pozdrowieni, psychoneurotycy! Za to, że 

macie czułość w nieczułości świata, niepewno , ć w 

pewności. Za to, że tak często odczuwacie innych 

jak siebie samych, za to, że czujecie niepokój świata, 

jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie. Za 

wasze fobie mycia rąk z nieczystości świata, za wa

sze lęki przed zamknięciem ograniczonością świata, 

za wasz lęk przed bez ·ensem istnienia. Za delikat

ność niemówienia innym Lego, co w nich widzicie. 

Za waszą niezaradność praktyczną i praktyczność w 

nieznanym, za wasz realizm transcendentalny i brak 

realizmu życiowego, za waszą wyłączność i trwogę 

przed stratą bliskich, za waszą twórczość i ekstazę, 

za wasze nieprzystosowanie do tego, co jest, a przy

stosowanie do tego, co być powinno, za wasze wiel 

kie uzdoln ienia, często nigdy nie wykorzystywane. 

Za to, że niewczesne_poznanie się na waszej wielko

ści nie pozwala na poznanie się na wielkościach ta

kich samych, którzy przyjdą po was. Za to, że 

jesteście leczeni , zamiast leczyć innych, za to, że wa

sza siła niebiańska jest zawsze spychana przez siłę 

brutalną; za to, co w was przeczuwane, nie dopowie

dziane, nie ogarnione . Za samotność i dziwaczność 

waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni! 

Bądźcie pozdrowieni, psychoneurotycy 

Z rozmowy Antoniego Sibielaka 

z prof. Kazimierzem Dąbrowskim 

Student nr 3/1975 

1601 
Napisanie i pierwsze przedstawienie "Hamleta" w Teatrze "The Glob" w Londynie. 

W przedstawieniu tym Szekspir grał rolę ducha ojca Hamleta. Pierwszy~ Hamletem 
był Ryszard Burbadge. 

1603 
Pierwsze wydanie "Hamleta" dru

kiem. 

1604 -1605 
Drugie pełne wydanie "Hamleta", skorygowa

ne przez samego Szekspira, a więc pierwsze 
autentyczne. 

1797 
Pierwszy polski przekład "Hamleta" dokonany 

przez Wojciecha Bogusławskiego oraz pier

wsze polskie przedstawienie we Lwowie z 

Wojciechem Bogusławskim w roli Hamleta. 

Ta tragedia, wystawiona w ojczystym języku 

pienvszy raz 1797 roku we Lwowie, sprawiła 

wielkie wrażenie i wielokrotnie, a zawsze z upo

dobaniem publicviości, powtarzana była. Nie

zapomniany Owsiński rolę Klaudiusza, a 

Pierożyńska rolę Ofelii, osobliwie w scenach 

obłąkania, do zachwycenia wystawili. 
- pi sa ł W. Bogusławsk i w tomie IV swoich 

Dzieł na kartach Dziejów Teatru Narodowego 

~u„_ 
Hamlet, akt IV, sc 15, Miedzioryt S. /11111:era 

wg rysu nku M. Scac/wwicw. D::.icla dra111atyc:..11 e 
Wojciecha Bogusławskiego, 1.4, Warszawa I 821. 

Sztuka zekspira: nie zachoh'11j4 pra 11 •i1Jel. prze::. 

uboczne. jednośc' osnnwy zry1vajqce ::.dar::.e11ia. mord1r

je umysł słuchacza, }1prmrndze11 iem na scenę niepr::.y

zwoitych osób i odra:!,ujqcyc/1 1vidokriw po11ii.u 

godność tragedii. W roz wiązaniu chybia mora/11egu 

celu. karząc .l'miercią tok;'.e nie1 ri1111ych. W o.fo·iece1i

szym wieku nie mog ła hyc' wystml' iona be::_ pr;y::.11 ·oiteJ 

poprawy ani zupełnie zapomniana d /o inny li . 11ie::.o

przeczanych piękności . jakie trlko sam genius::. S::.e· 
k5pira snvorzv( i cechą nie.l'nzierre/110.fr i 1111!g ł 

oznaczyć. 

Wojciech Bogu:-. law ·ki, Uwo~i nar/ " fla 111/e1e111 " 



przekłady "Hamleta" 

1797 Wojciech Bogusławski 

1805 Jan Nepomucen Kamiński 

1840 Ignacy Hołowiński 

1857 Józef Komierowski 

1862 - J ó zef Paszkowski 

1870 - Krystyn Ostrowski 

1890 - Jan Kasprowicz 

1894 - Leon Ulrich 

1894 Władysław Matlakowski 

1922 Andrzej Tretiak 

1935 Zdzisław Skłodowski 

1952 - Roman Brandstaetter 

1953 Władysław Tarnawski 

1954 Jarosław Iwaszkiewicz 

Polskie 

Według spisu sporządzonego 

1963 

1965 

1968 

1978 

1987 

1989 

przez Stanisława Helsztyńskiego 

"Pamiętnik Teatralny• , 1954, zesz. 2/10 

Ksawery Pusłowski* 

Witold Chwalewik* 

Jerzy S. Sito 

Maciej Słomczyński 

Juliusz Kydryński 

Stanisław Barańczak 

U 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 XIl i XlII, czer
piąc obficie z podań is
landzkich i nordyskich, 
ustnych pisanych; 
wplótł też do swej opo
wieści motyw klasyczny 
o Lucjuszu Juniuszy 
Brutusie, udającym ob
łąkanego wobec prześla
dowań Tarkwiniusza 
Pysznego, strąconego z 
tronu w roku 510 p.n.e., 
a także motyw wschodni 
o dziecku szczęścia i o 
liście śmierci przooszą

cym zgubę wrogom 
William Shakespeare prześladowanego. Saxo 

Gramatyk, który zaczął 

swoją kronikę pisać po roku 1117, a doprowadził ją do ro
ku 1185, umieścił swoją opowieść o Hamlecie w "Historia 
Danica", w księgach 3 i 4, które zajmują się bajecznymi 
dziejami Danii, nie zacierając krwawych szczegółów zna
mionujących dzikość obyczajów w tej zamierzchłej wikin
gowskiej epoce. 

Moment zemsty rodowej, wywodzącej się z ustroju pier
wotnego, dźwięczy w słowach Saxo Gramatyka. Horwen
di l, mianowany wraz z bratem Fengiem przez 
zwierzchnika Danii, Roryka, rządcą prowincji jullandzkiej 
zabiwszy w pojedynku króla Norwegii, Kolia, bierze boga
te łupy, znaczną ich część składa w daninie Rorykowi i 
otrzymuje od niego cór
kę Gerutę w małżeń

stwo, z którego rodzi 
się Amlet. Wiedziony 
zazdrością Feng mordu
je brata i poślubia kazi
rodczo Gerutę. Hamlet 
dorastając widzi wiszą
cą nad sobą groźbę 

śmierci ze strony Fen
ga, udaje przeto szaleń
stwo: tarza się w błocie, 
struże patyki nad stru
mieniem, odzywa się 

zagadkowo, zachowa
niem swym wprawia w 
zdumienie nasłanych 

sojuszników stryja. 
Próbę wybadania go . . 
przez namówioną do te- Lord Essex1ako dow6dca wo1sk 

go dziewczynę udaremnia, zyskując ją dla swej sprawy. 
Podsłuchującego rozmowę jego z matką powiernika króle
wskiego, ukrytego w barłogu, zabija, ćwiartuje i rzuca świ-

niom na pożarcie. Wysłany statkiem do Anglii z dwoma 
dworzanami, zamienia rozkaz Fenga, wyryty na kawałku 
drewna, powodując śmierć obu wysłańców, a sam zaślubia 
królewnę Anglii. Wraca nie poznany po roku i wchodzi w 
zmowę z matką, usypiając czujność dworzan, a upoiwszy 
ich podczas uczty, którą wyprawili z powodu jego rzeko
mego zgonu, pali ich razem z dworLyszczem, by następnie 
dokonać upragnionej zemsty na mordercy ojca, którego 
uśmierca w jego własnej komnacie. Po nowej wyprawie 
morskiej do Anglii i po ośmiu latach panowania Amleta w 

Lokalizacja teatru Blackfriars na lewym brzegu Tamizy 

Jutlandii następca Roryka, wuj Amleta, Wiglek wzywa po
tężnego wasala do walki i Amlet traci życie w bitwie. 

Szekspir nie znał prawdopodobnie oryginału łacińskiego 
z historią o Hamlecie, zapisaną przez Saxo Gramatyka, po
daną po raz pierwszy do druku w Paryżu w roku 1514. Nie 
ma dowodu , że znał tłumaczenie francuskie tej opowieści, 
dokonane przez Franciszka de Belleforesta, ogłoszone w 
roku 1576, pomieszczone w cyklu "Cent Histories Tragigu
es" przekład zaś angielski wersji Belleforesta ukazał się 
dopiero w roku 1608, w siedem lat po napisaniu "Hamleta" 
przez Szekspira. 

Przekład francuski Belleforesta szedł wiernie, chociaż 
nie dosłownie, śladami Saxo Gramatyka, dając opowieść 
znaczenie dłuższą, rozcieńczoną, urozmaiconą przemówie
niami, bardziej wygładzoną, z pewnymi zmianami imion i 
nazw: drużynę zastępują dworzanie, powierników mini
strowie, szambelanowie, dziewczynę-kurtyzanę dama. 

Już w Jatach 1587-1589 powstała tragedia, opierająca się 
na opowieściach Saxo-Belleforesta o Hamlecie, tak zwany 
"Pra-Hamlet", do naszych czasów nie dochowany, napisa
ny według wszelkiego prawdopodobieństwa przez Toma
sza Kyda (1558-1595), zawierający na pewno scenę z 
pojawieniem się Ducha, a sądząc z autentycznej i ducho
wej tragedii Kyda, zatytułowanej "Tragedia hiszpańska", 
być może również przedstawienie w przedstawieniu. Kyd 
znał język francuski, tłumaczył z tego języka sztukę Gar
niera pt. "Kornelia", Belleforest był mu dostępny. Aktorzy 
angielscy, którzy świeżo w roku 1586 powrócili z Elsyno
ry, mogli dostarczyć szczegółów do umiejscowienia w El
synorze tematu opisanego u Belleforesta. "Pra-Hamlet" 
stanowiłby zatem utwór bliźniaczy w stosunku do "Trage
dii hiszpańskiej" z roku 1586 i pierwsze dramatyczne opra
cowanie tematu Hamleta. 



U źródeł ''Hamleta" 

Lo11dy11 za czasów Slwkespeare 'a 

nego, był pod silnym wpływem świeżo tłumaczonych w 
Anglii tragedii Seneki, w których częs to pojawia ły się du
chy po mordowanych bohaterów. W "Tragedii hi szpań

skiej" stworz_ ł wzorow;J tragedi ę 1.emsty w dzied1.in ie 
dram at u elżb i etański ego. Sztuka ta. wystawiona w roku 
1588, u kazała s ię dru kiem w roku l 594. 

W "Tragedii hiszp< r1 ski ej" Belli meria, bratanica króla hi
szpa11 skiego. po śmierci ·wego narzeczonego don Andrea. 
z:ibiteoo w walce z królewiczem po11ugalskim Baltazarem. 
odrzuca propozycję małżeńską królewskiego syna. ki edy 
ten jako jeni ec dostał s i ę na dwór król a Hi ~1pan ii . k cha
nym jej jest Horacjo. syn mar 1.ałka dworu Hieronima, 
p1·zyjaciel don And rea. Bal ta1.ar raze m z Lore ncem, bratem 
Be ll imuperii, zabija pod tę pnie Hora ·ja i wiesza jego 
;włok i w altani e w ogrodzie Hieronima. Ojc iec Horucja 
po tanawi a. i ę Zt. m. c ić i pozyskuj dla t · go ce lu Bell impe
ri ę. Pr1yg to wuj :1c pozornie ś lub Bellimperi i z Baltazare m. 
w c1.as ie przedstawien ia, .rnarnn żowanego dla uczczenia 
uroCl sto ~k i , zabijają na . cenie swoich wrng6 w: Bellimpe-
1·ia Balta1.ara , Il i r,mimo Lorenca, po czym sami popełnia

ją samobójstwo. 
W "Pm-Hamlecie" był stosunek odwrócony : śmierć ojca 

pomszczona przez syna. Wubec ni edochowania się sztuki 
krytyka ni c może u stali ć stopnia zależność Szekspira od tej 
pi erwszej tragedi i o Hamlec ie. 
Przyjm uj ąc za pewnik , i.e Sze
ksp ir nie d<1i.y ł do wiel kich zmian 
we wzorach, którymi si ę posług i

wał. wnos ić można, ~.e j ego tr;J.ge
dia za\ iera zasadnicze momenty 
z zagi ni onej sztuki :,przeu roku 
I 89. 

każdym razie wątek ten odpowiadał ówczesnemu nastrojo
wi Szekspira . 

Latem roku 160 I nowa. zględnie przerobiona na nowo, 
najbardziej osobista z tragedii Szekspira mogla być oddana 
do wystawienia na deskach tetaru Pod Ku l:i Ziemską. Dzia
ło się to w momencie. kiedy t ekspir z całą Anglią i.ył pod 
wrażeniem w trząsajączch \\/ydarzeń na dworze królowej 
El żbiety , które spowo ow ty tragiczną śmierć hrabie~o Es
sexa. 

Lata 1597 i 1598 stanowiły w karierze mece.nasów Sze
kspi ra na dworze kró lowej Elżbiety - Southamptona · Esse
xa - okres najszczęś liwszy. Essex, z.wykle bur.diwy i 
nieobliczalny w postępowaniu pogodził się ze swoimi wro
gami , sir Walterem Raleighem i lordem Burleighem, 
wszechpotężnym sekreatrzem kró lowej. Dzięki swej zwy· 
cięsk i ej wyprawie do Kadyksu w roku 1596 stal się bohate
rem narodowym, którego sława gasiła wszystkich rywa li. 

awet mniej udana wyprawa na wyspy hiszpańs kie w roku 
1597 nie przyćmiła tego blasku. Szekspir równi eż rok ten 
li czył do najlepszyc h w swoim bogatym żniwie . Dwie 
sztuki o Hen ryku IV okazały s ię sensacj<) najwyższej wagi, 
gdyż przy n iosły publiczności postać niezrównanego Fal
staffa. Ówczesny kronikarz zn, komitości literackich, Fran
ciszek Mercs, mógł w r. 1598 obwieścić jego i mi ę jako 
tego, który prześcignął Plauta i Senekę . 

Ale już jesie1\ roku 1598 przy nios ła poważną zmianę w 
tej łonecznej konstelacji na dworze starej, lecz ro1.bawio
ncj i nie re1ygnuj4c j z uciech życ ia królowej. marł 

wprawdzie w roku tym naj zacięt szy wróg, król hi szpa1\ski 
Filip Il, 7 drogi Essexa usun;1ł się um1eraj<)C, wrogi mu 1 
ni ebezpieczny przebi egł, Wi Ili am Cecil lord Burlcigh, ale 
na horyzonc ie pojaw i ł się buntowni czy , groźny Tyro ne, 
przywódca opozycj i narodowej w l rland i i. który doprowa
d z i ł do kryzysu mi edzy stronnikami wrogich pa rtii w Whi
tehall. Podczas sporu o nominacje namie tnika Irlandii 
wyn ik ła gwałtowna utarC?ka między Essexem, a kró lową . 

co mogło fa worytowi grozić niełask<) . Wprawdzie 7, zatar
gu tego wyszedł na razie zwyc i ęsko i uzyskał -;am nomina
cję na to wysokie stanowisko w Irlandii. ale poli czek, kióry 
w pierwszej fazie sporu wymierzyła mu publrczni e królo
wa Elżbieta, nie wróży ł nic dobrego. 

Otoczony nimbem popularności trzydziestodwuletni po
tomek rodzin y król ewsk iej mógł być uważany prze7 swo

"Tragedia hiszpańska " Kyda 
miała znacl!1e powoclzcnie wśród 
publi cznośc i elżb i eca 11 sk i ej. mają

cej żywe upodobania do krwa
wych, sadystycznych czynów 
dokonywanych na scenic. W roku 
1600 Ben Jonson dokona ł prze

ich li cznych stronników za 
ewentualnego następcę tronu po 
śmierci Elzbiety. która li czyła 

wówcz::is s ześćdz iesi;)t pięć lat. 
Szekspir, jako hrabi a Southamp
ton i otocLc ni e Essexa, pr1.ypusz
cza lnie ś nili o tym naj wyższym 
przeznacze niu bohatera narodo
wego. WsL.ys tkie cztery sz.tuki 
dramaty · zne tqcznie /. "I lamle
tem" , napisane przez poetę w 
tym krytycznym okresie lat 
I 598-1 60 I. s4 w mniej szym lub 

Teatr "Pod kulą ziemską" 
większym stopniu row1ąz a11 e /., 

ówczesnym położeniem hrabiego Essexa. róbki "Tragedii hi zpańskiej". To m.i n. mogło skłonić 

1y wa li zujiJq z nim tru pę, zespó l sł ug Lorda Szambelana, 
do odśw i e7enia bli źn iaczego utworu: "Pra-Ha mleta".W 

W "Henry ku V". który wszed ł na sce nę tetaru Pod Kulą 
Ziem. k;i j esi e nią 1598. w czasie kiedy Essexowi przekazy
wano ważną misję zgni ecenia buntu \ Ir landii, dźw ięc 1.y 

U źródeł "Hamleta" 

vezwanie pod adre. cm wodza-namiestnika. by dorównał 
zwycii;:i.cy spod Azincourt . Dowód zaś jeszcze 
wy raźniejszy . że Szekspir myśl a ł w "Henryku V " o c;wy m 

Teatr "l'od łabędziami" 
Rys. De Witta 

w sokim protekto r1.e , 
znajduje s i ę w prologu 
aktu piątego , gdzie mó
wi ąc o powrocie Hen
ryka V po 
zwycięstwach odnie-
sionych we Francji, 
Szekspir życzy ł sobie, 
ażeby podobny wjazd 
triumfalny do Londynu 
przy padł w udziale i 
lordowi Essexowi po 
oczekiwanym zwycię

c;twie nad zbuntowaną 

Irlandią. 

Życzenie Szekspira i 
l ondyńczyków nie mia
ł o się spełnić. Przeciw

nie - wnet wyprawa Es
sexa do Irlandii zaczęła 

napawać umys ły całej Anglii dręczącym niepokojem. Ulu
bi eniec narodu, 1.aws1.c chimeryczny w swoich zamiarach, 
p ok i ero wał ni~) j ak najgorzej. Wyru s7.y wszy z 16000 ludzi 
w ko1\cu marca 1599 do lrlandii razem z Southamptonem i 
pr1.jaciółmi. stracił parę miesi ęcy na bezczynności. W koń
cu przy naglany rozkazami królowej. ruszył w kierunku s ił 

Tyrone'a, lecz zamiast na niego uderzyć, wdał si ę 7. nim w 
układy , zawarł niekor1.ystne zawieszenie broni i 28 li stopa
d;.i wrócił z kilku towarzyszami do królowej pros ić o prze
baczenie za sprav„ i o ny zawód . strat_ upokorzeni e. Został 

gi s łów padaj ącyc h ze sceny - tego dowodzi ich krok w 
dniu 7 lutego 160 1, w przedzień wybuchu buntu Essexa: 
zwrócili się do ak torów teatru Pod Kulą Ziemską z prośbą 
o wystawieni e "Króla Ryszarda Il", jako sztuki przedsta
wiającej fakt detronizacji króla w historii Anglii. W parę 
dni później , po wybuchu buntu , tylko udowodnienie, że 
aktorzy nie byli wtajemniczeni w zamysły spiskowców, 
u strzegło ich przed zemstą królowej : sprawcy zamówienia 
zostali st raceni. 

Ale głębokie emocje zespołu Sług Lorda Szambelana i 
teatru Pod Kulą Ziemską nie ustały i po egzekucji nie
szczęs nego, chwiejnego, nigdy do zdecydowanego uderze
nia niezdolnego pretendenta do angielskiego tronu. Łatwo 
sobie wyobrazić przeżycia Szekspira w pamiętnym lutym 
1601 roku, kiedy nie tylko wspaniały Essex, potomek dy
nastii królewskiej, faworyt królowej, ulubieniec narodu, 
lecz i hrabia Southamton, najbliższy przyjaciel i mecenas 
poety, zamieszany w spisek, stał wobec grozy topora kato
wskiego. Zguba jego wydawała się nieuchronna. Dopiero 
w ostatniej chwili, w drodze łaski, ze względu na r:nło

dzieńczy wiek i ślepe przywiązanie do Essexa, skazany zo
stał na dożywotnie więzienie w Tower. 
Tragedią Essexa były sprzeczności zawarte w jego spo

sobie myślenia i chwiejności w działaniu. Posiadał wielkie 
zalety umysłu i serca dochował wiernie przyjaźni, świad
czy! przysługi własnym stronnikom i popierał ich z naraże
niem własnej sprawy, rwał się do czynów orężnych, 

chociaż nie miał zdolności wodza. Nie był też wolny od 
cech ujemnyc h: folgował swym namiętnościom , nie umiał 
przełamać wstrętu do swoich politycznych wrogów, co zaś 
najważniej sze był złym politykiem, nie panowa ł nad odru
chami woli, ni e działał nigdy konsekwentnie: podrażniony 
w dumie i ambicji porwał się na krok, skazany z góry na 

Southwark z budynkami teatrów 

wrqcony do wi ę;ienia. z któreg zwolniono go 5 czerwca 
1600 r. Pozhawiony przez królow;i monopolów, z których 
cze rpał doc hod y, obra7.ony w wej dumie, ul egając nieroz
wai.nym pod s1eptom przyjaci ó ł. p róbował dnia 8 lutego 
I 60 I wywołaL~ bc1 skutku bunt w ity, za co został 25 lu
tego tegoż roku ~c i ę ty . 

Grupa zwolenni ków & sexa i.dawała sobie sprawę z wa-

zupełne fi asko. Nie poczyniwszy przygotowań do buntu , 
chcial wykonać zamiar owładnięcia koroną - w sposób urą
gający wsze lkiej logice, przy płacił też swoje szaleństwo 
śmiercią na szafocie. 

Stanisław Helsztynski. 

Druk za: W. Szl!kspir "Hamlet", Biblioteka Narodowa, 
Wrocław 1960. Tytuł i opracowanie - redakcja programu. 



"Chcesz wydrzeć serce mojej tajemnicy" 

"Hamlet" stał się najczęściej wystawianym i najobficiej 
komentowan ym ze wszystkich dramatów Shakespeare·a. 
Potraktowal i oni [l udzi e XJX stu lecia] poważ.nie wyzwa
nie. jakie "I Jam let'' rzuca na zej zdolności rozumie
nia. 

To w sztuce, co l eży u podłoża owego wyzwania, 
przyj ę ło się dość powszechnie nazywać - idąc zre
sztą w ślad za określeniem, które włoży ł sam Shake
speare w us ta bohatera ty tułowego ("Chcesz wydrzeć 

se rce mojej tajemni cy", akt III, scena 2) - "tajemnicą 

Hamleta". W 
g łos i e niektó
rych z komentato
ró w posługującyc h 

s ię tym pojęciem 

pobrzmiewa ton re
zygn acji - czasem 
nawet beznadziej
nej rezygnacji - na
wet jednak, ki edy 
"tajemnica" staje 
się równoznaczna z 
nierozwiązalną za

gadką. zachow uje nadal zdo lność do prowokowania wypo
wied7i badaczy, po t wi erd z aj ących przynajmniej fakt jej ist
nienia. 

PÓ up lywic stuleci widać, że kolejny etap percepcji Jest 
dla dzieła sztuki takiego jak "Hamlet" - dzieła nieprzerwa-

nie obecnego, dzi eła, z którym ni eprzerwanie obcuj emy -
niejako przedłużen iem pierwotnego aktu twórczego. 

Przez dł u g i czas po Shakespearze nie istni ało nic takie
go, 1ak powszechnie rozpoznawana "tajemnica Ham leta "; 
dla większośc i odbi rców Hamlet by ł - jak można przypu
szczać - odważnym ksi ęc i em , któremu ze zrozumiałych 

powodów n iełatwo przych odziło wywrzeć zemstę na prze
b i egłym i potężnym królu . W początkach XIX wieku taj e
mnica była już jednak uznanym fa ktem. Spraw iała sporo 

kłopotów . ale zwykle dawafa s i ę utrt.ymal'. w śc i ś l e zakre
ś lonych granicach - w grani cach sylwetki Hamleta - c1.lo
wieka, rozpmrywanego real istyczni · jako kto~ . kto we 
wszystkich swoich zasadni c;;ych cechach. pr1 y c a łej ich 
wyjątkowości, mógł być oceniany ze zdro woro1s<1dkowcgo 
punktu widzenia jako żywy , współczes ny bad acza sztuk i, 

cz łow i ek iyją

cy i dzi alajqcy 
w Jego epoce. 
Dalsze og rani
czenie by Jo 
wy nik iem L:ZC

sto wy. t.,: puj ą
ct.:go 
przekon:in ia, 
ie kluczem do 

tragedii Hamleta je t prawdo podobnie jaki ś pojedynczy, 
dominuj ący czynnik. taki na przykład jak ni es tabil n ość 

psychiczna i nerwowość tytu lowego bohatera al bo wstrz:1s 
spowodowany ś mi e rcią je
go ojca i pośp iec he m, z ja
kim matk<i wyszJa ponow
nie za m ą"i., albo 
melancholijny pesymizm, 
albo wrażliwość ni pozwa
laj ąca mu na podźw i g n i ęc ie 

bezdusznego ci ężaru , Jakim 
b I dlań ohowiązck po
msty. albo wreszcie rozlu
bowanic sii; w myś l en i u, 

rown ie7. nie stanow i ą ce mtJ
lepszej kwal ifika 'j i na 
czł o w i e ka czynu. Pomysł 

te, ma si ę ro.w mi eć , mial y 
s woją wartość i łqcznie ul o
żyły si t; w pewien blok in
terpretacji, który pozostani e trwały 111 ~ kl ~1dniki t.: 1T1 tr:1dyc_1 i 
"Hamleta". 

Staran nie pr1ebadanu dziedzi nę psychologi i czasó w el7.
b ietańskich w poszuki wa niu zasad, któ re mol.na by 1.asto
sować do Hamleta, skutk ie m czego stala si ę 1ende1ll'j;1 do 
wpasowy v..-ania leJ po. taci, bądź co bqdl liter<1 ck ieJ. w ra
my historii ide i. Wraz 1. pos ł uże n i m s i ę nowocze~ 11 y111 i 

teoriami psycholog iczn ymi - szc1.ególn ie (co b, ło nie 11 11ik
nione) tymi , które skup iają się na odwieczne_1 rodzin nej 
triadzie oj ca, matki i dziecka - zaczę ło s i ę poszerza ni e n~o
bowośc i Hamleta o cechy, daj:ice s i ę i n tcrpre t l1wać Jako 
odbicie mrokó w ludz kiego "ja" , tej k hl:rni, /. ktt"in.:_1 , pk 
się sądz i, w wypad ku każdego z na. mog::i s i ę wy loni ć in 
tensy wni e sprzeczne uczucia względem zarówno jca. j ak i 
matki. W wy padku Hamleta 7 takiej otc hła ni. jak mamy ro 
zumieć , wydobywa s ię tyl kon fli ktowyc h ern nc_1 i w7g l ę 

dern Króla - stryja, stanow i::icegu 1a~ 1 ępczy ub r:11 t•jca i 
ożenionego z matką k si ę..: i a - i.e p17y cale1 c1 uc1.uwancj nie
naw i.ści bohater nie moi e s i ę ;dobyć na 1.ah icie Kr()b za
nim nie ~c i ągn i e, przez wlasne wa hanie, zguby t:ik na 
matkę , jak i na siebie samego. W rzeczy same.1 Harn le t m6-
głby s ię wydawać posracin uk szta łtowaną na 7amów1eni e 
psychoanalityka. 

"Chcesz wydrzeć serce mojej tajemnicy" 

Psychologia e l i. bietańska, dziewi ętnastowieczna i dwu
dziestowieczna każą nam czę sto dostrzegać w postaci 
Hamleta przypadek ostrego ata
ku duchowego "zablokowania", 
bliskiego chorobie, jeś l i nie 
wręcz chorobowego - które to 
określenia przychodzą na myśl 

tym łatwiej, że tekst c ałej sztuki 
zdominowany jest przez "choro
bową" metafory kę . 

.. ) pozostaje tu w mocy kon
cepcja Hamleta cechujqcego się 
szlachetnością natury, co może 
się posunqć aż do traktowania 
go jako okazu ludzkiej doskona
łości. W ten sposób tajemnica 
Hamleta może się stać czy mś w rodzaju tajemnicy męczeń

stwa Hamleta: to, co czyni ją tajemnicą, dostrzega się wte
dy zazwyczaj poza jednostkowym charakterem głównego 
bohatera - w ogólnie rozumianej nat urze ludzkiej albo na
turze wszechświata, którego wytworem jest wspólna czło
wiecza dola. złow iek musi dz i ałać, ale każde działanie 
wplątuje go w zło. Do wyczytania z treści "Hamleta" takie
go przesłania musiało zapewne dojść właśnie w naszej 
epoce, .z jej ponownym odkrywaniem zapomnianego po
tencjału zła w ludzkim życiu i interpretacj<1 tego zjawiska 
w najnowszej literatu1~ze. 

Tym, co nasza litość wyczuwa zapewne najsilniej, jest 
straszliwa samotność Hamleta. Ideal izm, który popycha 
go do walki na śmierć i ż.ycie z osaczającym go 7.łem , jest 
zjawiskiem tak złożonym, posuwaj ącym si ę aż do połą
czenia far sowej błazenady z naj głębszą powagą, że musi 
pozostać nieprzenikniony nawet dla jedynego za11 fanego 
towarzysza, Jakiego Hamlet ma przy sobie, zacnego, ale 
zawsze trochę zb_ t namaszczonego 1-loracja. Sposób, w 
jaki Horacjo nie dorasta do poziomu Ham leta w scenie z 
grabarzami - "Byłaby to ju ż nazbyt wydumana spekula
cja" (akt V, scena 1) - jest także składnikiem tragedii, i to 
nie najmniej ważnym. Miłość, jakiej Hamlet pragnie, po
zostaje zawsze poza jego zasięgiem - miłość do ojca, do 
matki, do Ofelii. Otaczająca go aura poezji nie pozwala nam 
zapomnieć, że Ks iqżę Danii kro zy poprzez ciemność i jało
wość przerażająco bez ludnych obszarów. 

Co do "Hamleta " jako r1..ekomej dramaturgicznej czy li
terackiej porażk i, o zyw i s tą odpowi dz i ą na te n zarzut jest 
to, że kultura świata zachodniego stanowczo od mówiła uz
nania owej tezy - i wręcz przeciwnie - obdarzyła utwór 
estym<1, jak<) rezerwuje dla dz ieł najwi ęk szych. Jest rzeczą 

człowieka Za hodu 
powtarzać pytanie 
"dlaczego?" - i nie 
ma postaw do obawy, 
i.e przestanie t pyta
nie zadawać . 

Kiedy jednak je za
daj e, człowiek Zacho
du musi sobie 
u~wiadomić, że jego py
tania dCX)'CZ4 właściwie 

prawdy jako takiej , wspaniałego, ale i przerażającego bra
ku prostoty jaki okaz.uje się cechą prawdy w świetle sze
kspir wskiej konstrukcji obrazów dramatycznych i 
poetyckich - i jaki zresztą wydobywa na jaw w łaści·Nymi 

sobie metodami cała kultura Zachodu. W tym właśnie spo
czywa, można by rzec, główny "Hamletowy problem"[ ... ] 

W "Hamlecie" temat nieprostej prawdy wprowadzony 
zostaje w takiej obfitości [ ... ] że efektem jest jego wszech
obecność tak w dramatycznej, jak w poetyckiej warstwie 
sztuk.i . Hamlet już w pierwszym swoim pojawieniu się na 
scenie podejmuje poszukiwanie złożoności prawdy, ucie
kając się do gry słów i pojęć, która pozostanie podstaw ~! 

całej dalszej akcji, mieszanka "przemyślności i prawdo
mówności", której przykładem jest jego mroczny kalambur 
"KRÓL: Cze mu wciąż chmura na twym czole? - HAM
L , T: - Chmura? I Blasku mam w oczach tyl e, że aż razi", 
(akt 1, scena 2), w oryginale igrający słowami "son" i 
"su n", a stanowiący odrzucenie oferowanej przez Króla po
zycji "syna" i możliwości wygrzewania s i ę w "słońcu" mo

narszej laski - to już właśc i wa 

substancja Hamleta i zarazem naj
właśc i wsze wprowadzenie do te
go wszystkiego, co ma w tragedii 
dopiero nastąpić. Jie tylko jednak 
na płaszczyźn ie ?,wiązanych z da
ną chw i lą słów i poj ~ć staj e Ham
let pomiędzy prawdami, aby je 
zarazem oddzi elać i zespa lać. W 
szerszym sensie staje tak pomiędzy 
całymi świ atam i prawd naszej kul
tury: pomiędzy św i atem barbarzy ń

skiej 1 bohaterskiej pr1„eszłośc i 

sięgającej czasów jeszcze przcd
chrzekijańskich a światem 

terefoiejszej cywilizacji; pomicdzy 
światem średniowiecznej wi ary i rz.e
czywis1ości nadprzyrodzonej a świa

tem nowoczesnego zwątpienia i rzeczyw i ~tośc i do ·zesnej. 

ożna by ROWiedzi eć, że temate m "Hamleta" jest, 
owszem. dqżen ie do pomst , ale że w najgłębszym sensie te
matem tej sztuki jest (h1żeni e do prawdy; i że te dwa dąż,e ni a 
łączą s i ę tutaj w to, co stanowi formę dla akcji trngedii. 

Willard Farnham 
tłum . Stanisław Barańczak 



Will nie zawiódł oczekiwania. Piracki tekst wydany potajemnie 
Jest i o aktorach, raz i drugi! 

N a. razie wys tarc zy ło Will owi gorące przyjęc ie Ha m
let a prze;. Lespól i przez p u b liczność . 

Zespół mi ał w swy m schowku egzempl:1r1 Pra-Hamleta 
Thomasa Kyda i raz po raz wystawia ł go na scenie. Will 
pornal fab ułę ju7. w roku 159-l , kiedy 11 c1erwca i on, i ko
ledzy grali go w teat rLe w Newington Butts, na połudn io-

B e11 ] 011so 11, przyj aciel i rywal Shakespeare'a 

wym skraju South vvark. Przy słuchał ~ i e i przyjrzał ut woro
wi lepiej jesienią roku 1596. kiedy S łud Ly Lorda Szambe
lana korzysta li z teatru "Pod Łabędziem " w Ogrod1.ie 
Paryskim, o czy m w roku 1601 wspo mina! Thomas Dekker 
w SGtiro1 11 as1.1•ksie, cz.' li pr;:,Nr::;ep 11 11i11 poety humorów ma
j<)C na m. ś li o sobę Ben Jonsona. 

W ty m ci.asie Will ślęcza ł j u.i: nad su flers kim kajet~m i 
ilumi nowa ł go swo_i<t z łoq rę k :1 . Pod s t awową robotę , je śli 

idzie o wątek , wykon:it przed dw unastu Jaty Tho ma\ Kyd. 
Był do tego dobrze przygotowany, we rtow ał ró% ne zbiory 
opowidań dotycL:)ce tej fabu ł y. wał język francu ki, mógł 

czy tać Hisrorie trapiczn e Franciszk a de Bellcforeste , który 
zam ieśc ił w nich opowiadanie o }fam lecie, zaczerpn ię te z 
Historii Danii pióra Saxo czonego z Xll wieku, podane 
po r:v pien szy do druku w Paryi. 11 w r ku 15 14. Pod pió
rem tłum aCLa , Bellef0res tc'a , w ro ku 157ó wą tek sk rystali
zowat s ię dworni ej i ozdobniej . gdy?. podmuch odrodzeni a 
starł z. tematu pat ync ~red ni owiecza . Dru i".y n ę zast ę pują w 
opowiadaniu Francuza dworLanie, powierni ków - ministro
wie i szambelanowie; d1.i cwczyna ku sz4ca _Jest damą, do 
którl:j ks i 4żC płoni oe afektem ; miejscem schowania w po
kojach króle wskich nie jest ju ż kupa słomy, leCl wisząca 

na ści an i e kotara . 
Dodatkowy m bodźcem i źród łe m konkretnyc h danych o 

stolicy i n mkac h Danii byli p17.ypuszczalni e aktorzy an -

gielscy, którzy w roku 1586 powrócili z tournee teatralne
go po tym kraju, związanym topograficznie z histor i ą 

Hamleta. 
Thomas Kyd, mistrz analizy psychologicznej, autor Tra

gedii hiszpar1skiej, ówczesnego arcydzieła dramatu elżbie
tańskiego, pionier w udoskonaleniu struktury dzieła 

scenicznego, dał w swej próbie o Hamlecie rzecz bez wąt

pienia nie gorszą niż Tragedia hisz.pmiskG. O jej żywotno 

ści i walorach widowiskowych świadczą wznowien ia 
sztuki przez Zespół Lorda Szambelana, właściciela skryp
tu, jak i liczne wzmianki w ówczesnej publicystyce: w Nę

dzy dowcipu Thomasa Lodge'a w M enaphonie Thomasa 
Nasha czy we wzmiance Satiromastyksa Thomasa Dekke
ra. 
Można przyjąć za pewnik, że Will nie odbiegł daleko od 

fabuły, zostawionej mu przez Thomasa Kyda. Zapewne już 
u Kyda był dwór królewski w ElsynOL'';, duch ojca, sztu
ka-pułapka odegrana na scenie przed mordercą-stryjem , 

obłęd Ofelii i udawanie obłędu przez głównego bohatera: 
to byly stałe rekwizyty w senekańskiej tragedii zemsty. 

Nie raz, ni e dwa życzliwi koledzy biorąc na warsztat ma
teriał ten pełen nieograniczonych możliwości i porywajq
cego dynamizmu teatralnego, zachęcali Willa, żeby go 
wziął w swoje midasowe ręce i zamienił w czyste złoto. 

Życzenie ich nabrało natarczywości, kiedy przebiegły Phi
lip Henslowe, przedsiębiorca, nie aktor i nie scenopis - on, 
ten sknera! - wyasygnował większą sumę pieniędzy w roku 
1600 w tym celu, żeby Ben Janson dopisał nowe teksty do 
Tragedii hiszpw iskiej. Kiedy ją przedrukowano w roku 
1602, zaznac zono skwapliwie te odświeżenia tekstu. 

J eże li Tragedia hiszpmiska mogła być żelazn<[, dochodo
wą pozycją w repertuarze Sług Lorda Admirała, dlaczego 
nie odświeżyć drugiej Kydowskiej tragedii, równie prze
ci ż popularnego Henn/eta? 

Will na naradzie akcjonariuszy Zespołu, omawiającej 

prem iery na najbliższy sezon, podjął wyzwanie: od sz.eśc iu 

lat, bez presji z ich strony, samorzutnie wzbogacał zbiór 
ich scenariuszy o dwa lub trzy tematy rocznie i teraz wi ę c 

uczyni zadość ponętnej prośbie. Wziął skrypt Kyda, wy
mów ił s ię na pewien czas od prób scenicznych i ud7.iału w 
przedstawieni ach popułudniowych i zabrał się do przerób
ki. 

Nim minęła pierwsza połowa roku 1601, przyn iósł swoj<! 
wersj~ i zapoznał z nią towarzyszy, uprzedzając z góry, że 
sztuka będzi e wymagała cięć i skrótów, bo jest dłuż.sza niż 
którakolwiek z jej poprzedni czek. 

W gron ie przyj aciół zapanowała radość. Will nie za
wiódł oczekiwania. Drzewo ze starego "Teatru" - mógł 

ktoś pow iedzieć - zostało to samo, ty Jko pewne elementy 
zosta ł y wzmienione, ale z tego budulca powstał teatr nowy, 
ich, "Pod Kul ą Zi e mską". Pozostał Kydowski, sensacyjny 
wątek, ale zn iknęły jego nieudolne, przedmarlowowskie 
jamby, odpadły pseudouczone cytaty łacińskie rażqce i nie
zrozumiałe dla większości widzów. Nowa wersja Haml eta 
lśniła od blasku poezji , filozoficznych monologów i gwał

townych sp ięć akcji, wyst ę powały w niej postacie tak pra
wdziwe, realistyczne, pełnowymiarowe, że k ażda z ni c i 

Will nie zawiódł oczekiwania. Piracki tekst wydany potajemnie 
Jest i o aktorach, raz i drugi! 

mogłaby stać s i ę bohaterem nowej tragedii . Nie brak ło na
wet momentów wziętyc h z ich własnego , teatral nego świa
ta. 

- Wzięli górę, tr nieopierzone p i sk lęt a , nad Herkulesem 
z jego "Globe'em" na grzbiecie. 

- To o aktorach - chłopcach z Blackfri ars. 
- Jest i o aktorach, raz i drugi' Czytaj, Burbage ' Słuch a-

my! 

Hamler 

Powiesz te wiersze tak, jak ci kazałem: potoczy ś cie, 

swobodnie. I nie wysilaj głosu. jak to robią niektórzy , bo w 

Pierwszy akto r 

Myśl ę , że 7. nami będz i e trochę lepiej. 

Hamlet 

Trochę lepiej '? "Trochę" to za mało. A przede wszystkim 
t!7.ymajcie się tekstu. Są bowiem między wami komi kami 
tacy, którzy u pierają się, aby rozś mieszyć część głupiej ga
wiedzi właśn i e w chwil i, kiedy ktoś ma wypowiedzieć ja
k ąś ważn ą kwesti ę. To bardzo ordynarne i wskazuje, jak 
żało ne am bicje ma taki aktorzyna. 

(H mn let. akL JII, sc.2, Llum. J lw<" zkicw icz) 

radw no z miejsca, że Will obejmie na scenie rolę Du
cha, Ryszard Burbage zaś 
samego Hamleta. Will 
przewidział już jego mchy 
i pozy, opisał przebieg po
jedynku i wtrącił uwagę o 
jego krótkiej szyi i zadysz
ce. Królowa tłumaczy go: 

On si<; spocił i zadyszał. 
Hamlecie, ma..<;z tu chustkę, 

ot rzyj c zoł o. 

(Wmżc , akr V, sc.2) 

takim razie jut. wolałbym, 
żeby moje wiersze wywoły
wał jaki woźny sądowy! I 
nie machaj rękami, jakbyś 

drzewo rąbał. W wichrze 
burzy, w prądzie, w miota
niu się, że tak powiem, na
miętności powinno się 

zachować pewną miarę, a za 
tym pójdzie gładkość formy. 
Nic bardziej nie drażni słu

chacza niż rosły drab w pe
ruce, który się tak drze, że 

samą namiętność na kawałki 
rozdziera i świdruje uszy ga
lerii, która i tak nic oprócz 
wrzasku i machania rękami 
nie pojmuje. Takiego jego
mościa kazałbym oćwiczyć, 

aby mu się odechciało robić 
Heroda nad Herodami. Pro-

Sukces przeszedł wszel
kie oczekiwania, Hamleta 
grano wielokrotnie w te
atrze "Pod Kulą Ziemską", 
wystawiali go też Słudzy 

Lorda Szambelana w Ox
fordzie i w Cambridge, ale 
nie w kolegi ach, lecz na 
scenach miejskich. 

Kompania nie myślała 
"Gra w szachy", dom11iema 11e portrety Jo 11so11a i S hakespeare 'a 

wg K. Ma11dera, 1604. 
wcale o wydaniu dzieLi, 

chqc korzystać jak naj dłużej z wątku, który budził cieka-szę cię, wystrzegaj się tych rzeczy. 

Pierwszy aktor 

Obiecuję ci, mości książ.ę. 

Hamlet 

Z drngiej strony wystrzegajcie s i ę zbytniego skrępm a
nia. Najlepiej jest słuchać rozs< dku. Trzeba stosować ruchy 
do słów, a słowa do ruchów. Byle nic zapominać o natural
ności, bo naturalność jest skromna. Każda prlesada jest po 
prostu zaprzeczeniem sztuki ak torskiej, której zadaniem 
jest dzisiaj i było zawsze ukazywać zwierciadło naturze , 
cnocie jej odbicie, pysze jej obraz, a każdemu wieko vi wi
zerunek wierny i śl ad, jaki potomności z.ostawi. Otó7. k:J żde 
zgrywanie się czy przegrywanie może wprawdzie wywołać 
śmiech na widowni, ale prawdziwemu Ln awcy zawsze 
przykrość sprawi. A opinia prawdziwego znnwcy powinna 
stać się dla was przec i wwagą cał ego tłumu widzów. Ale 
jednak istnieją aktorzy - sam nawet takich widział t>m - i 
nawet mają u.asem oni powodzeni e, którzy krzycn1 i nady
mają się jak nieboskie stworzenia - to rnaczy nie mają w 
sobie nic z człowieczeństwa. I wyd awało mi s i ę, że zmaj
srrował ich jakiś partacz natury i zmajstrnwa l tak podle, :ie 
bardzo nieudolnie n aś ladow ali czł o wieka. 

wość . a nie był d ostępn y w druku. Jednak już po paru mie
s i ąc ach zn alazł się przeniewierca wśród wykonawców, 
rzecz jasna ni e pośród u d zi ałowców lub stałych członków 
grona, lecz podnaj ęty , p łatny za dniówkę akto rzy na, przy
puszczal nie ten, co grał Marce lla. Sporządził on piracki 
tekst i sprzed ał potajemnie wydawcy. Gdy si ę to quarto 
ukazało w roku I 603 z b-tędami i opuszczeniem prawie po
łowy tekstu, Burbage' owie przypilnowali wraz z autorem 
wydania poprawnego, autoryzowanego, podpisanego przez 
Willa, ogłoszonego w roku 1604-05. 
Każd a udana sz!U k::i Willa cieszy ła nie tylko jego same

go, lecz. i cz lonkó w Zes połu, bo pow iększ ała wpły wy kaso
we.dzielone według zawa rowanego ukł adem klucza, po 
potrąc niu kosztów za dzierżawę działki, rekwizyty, stroje 
i n aj ętych po~ ledn i cjszyc h aktorów, którzy stale kręcili się 
przy ;.17,esze niach teatraln ych. 

St Helsztyński 

"Shakespeare" 
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Jakże to Szekspir pisywał? 
Szekspir kiepsko napisane sztuki, które za jego czasów 

gdziekolwiek grano, a sztuki, których legendy były wspa

niale - poprawiał i pisał, i kształtował nareszcie tak, jak już 

miały pozostać. 

Poprawiał - umożliwiał ich grywanie. Lata nad tym tra

wiąc, poprawiał coraz wyraźniej i gruntowniej, coraz lepiej 

i coraz więcej samodzielnie, a przy ciągłej praktyce teatral

nej, miał ciągle na scenie kontrolę 

"Ten Duch, com go widział, mógł być szatanem - bo sza

tan przybiera, jaką chce, postać i nadużywając mojej smęt

ności, ciągnie mnie w przepaść? Chcę pewniejszej jak ta 

rękojmi!" 

Po co? 

Niedowierzanie, a raczej szukanie innych dowodów u 

Hamleta - skąd się bierze? 

Z jaką to książką Hamlet chodzi i jaką to książkę czytu 

je? 

Czy jednę? 

Może to miejsce, gdzie Hamlet się przechadza, to jest 

<Galeria> obok biblioteki. 

i sposobność sprawdzania swej 

sztuki, i możność wstawiania no

wych poprawek i ulepszeń z dnia 

na dzień. 

Rękopis teatralny, z którego 

grywano, zrazu mały i niepozorny, 

i samą li tylko fabułę obejmujący, 

urastał, urastał przyrostem scen 

epizodycznych, zwiększał się o fi

gury w miarę aktorów zdolnych, 

zwiększał się w objętości, w miarę 

gdy znalazł się talent wybitny 

aktorski, który mógł tę lub ową 

scenę zagrać dobrze. 

THE 

Ttagicall Hifl:orie of 
HAMLET, 

Że tu dawałaby się poznać jakaś 

pewna sytuacja planu zamku czy 

pałacu, jaka tkwiła w pamięci 

Szekspira. 

Hamlet czyta Montaigne'a. 

Szekspir bowiem pod ten czas 

(1603) czytuje Montaigne'a i na 

marginesie robi notatki. 

Szekspir był sam przez się zwię

zły i musiał mieć istotny powód w 

aktorze o niezwyklej zdolności, je

żeli pozwolił której ze swoich po

staci gadać dużo na scenie. 

Były nieomal wszystkie drama

ty Szekspirowskie ta zwane -

przed Szekspirem grywane. 

'lrinte ~~t.J 
BfWilla1 Shallr~· 

W!Dt!J(. TEK~tu POL~KI EC.0101.,,,., PMZ.. 
ICOWłl'.lliG.O 1W1Eio PF\:ZEa1rAwA 
1 ''-"tl!M'(~;:i.N.O.PMIE! ST.Wl'Sl'l"il'Jl<\E: 

G.O. 

Kiv.l<.Ow 
W~A..vMllf,,WI U,.,,.,.,,. "'"-"'l'Tii"UJAC.IEl..L.." 

~0"-U 1_905 

Okładka pi.cnvszego wydania 

Hamlet nosi przy sobie Mon

taigne' a i na marginesie robi no

tatki. 

Hamlet i Szekspir uzupełniają 

Montaigne' a własnymi spostrze

żeniami, bo umysłu bystrością są 

mu równi. 

Stąd wzięła się konieczność, 

aby Hamlet był wykształcony , a 

więc i jego otoczenie, i <Horacy>. 

W końcu i cały dwór wychodzi 

z szablonu, w który wpadł, i jest 

Szekspirowski i Montaigne'owi -

współczesny. 

I aktora, i autora obchodziła TRAGEDIA, dramat ich ob

chodził, los ludzi, LOS LUDZI, i to tych ludzi, o których 

mówiła tragedia. - Ludzie ci albo rodzili się z legendy i po

wieści, albo rodzili się z przypomnień tych artystów. 

Hamlet nienawidzi przeczuciowo stryja-ojczyma, niena

wiść tę ugruntowuje w sobie ustawicznie - a wobec dworu 

i króla, by pokryć swój rzeczywisty charakter, udaje obłą

kanego. 

Stawali się żywi i mieli swoją wolę. 

Ich wola była wszystkim. 

Scena s ł u ż y ł a, aby ich pokazać. 

Do tego jest scena. 

Królewicz Hamlet! - "Biedny chłopiec z książką w rę

ku". 

Jest to tedy: 

DZIWNE SZALEŃSTWO 
KRÓLEWICZA DUŃSKIEGO 

HAMLETA 

W EPIZODYCZNYCH SCENACH 

OPOWIEDZIANE 

Nie potrzeba tu teatru wędrownego ani aktorów wędrow

nych. 

Dramat nie renesansowy, ale - dramat duchów. [ ... ] 

Hamlet jest prawda, więc czyta kłamstwo z lic i sądzi. 

Szekspir ma ten dar, i aktorów stawia w roli sędziów. 

Przeznaczenie, fatalizm sprowadza ich około świąt Bo-
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żego Narodze nia na dwór ten renes:rnsowy w EILynorze i 

graj ą oni tam sztu kę tragiczną , pe ł1u1 zbrodni i lamentu. i 
placzą nad losam i Hekuby - nad zabójstwe m Gonzagi itd . 

Whtśni e grywaj<1 i maj <! w repertu :irt:e: Zahój~f\ł 'O Gr •11 -

~ag1 . 

k:>t j uż więc pomy~ I wprowad1.eni a :i.k torów i teatru. i 

całego teatra ln eg ) świata n ~1 

dwór w E lzynorze . 

N ie będzie 10 tylko epizod, 

a le dłu g i szereg e pizodów, si.:e n 

zbio rowyc h. P17.yJd ą i nie zejdą 

z dramatu . 

A le c7y i. JUi żadnych nie ma 

h l ęd6w w uram aci e sa mym'/ 

Błędów i niekonsekwencyj . 

Oto w tym, że dram at ten uka

zu je d1iałan i e dwóch ~w iatów . 

Co jest pew nik iem w świec i e 

tamtym, do tego św i at ten do

chodzi uczuciem. 

H am let ma dwa te ś wiaty połączyć . 

S ądzę , "ie przyczy na z łego grani a Hamlet, l eży przede 

wszystkim w możl i wo śc i interpre tacyj 

Czy Hamlet ma być student un i wcr~ytct u'? 

Czy Hamlet ma być królewicz - d<rżący do korony"' 

C1.y llarn let jest to fi lozof, nie db aj ~1cy o koronę . 1 koro -

na bylaby dla niego rzecZ<t, z którą nic w i edt:iałby . co a o
bić - j ak rown i eż i z władzą, oddaną ~ob i e? 

C7.y Hamlet jest to talt:nt artystyczny , i"ilozoL badai.:1 ni.i

tury ludzkiej i falszu ludzkiego si;dzia"I 

Czy Haml t j est powoł any do reformy świ ata i rządów . 

opanowanych przez ludzi niegodnych - o n jeden godny') 

Czy Jla m Jet jest to: ch łop iec , w rozwoj u swo im pie r

wszy m 2.łamany śmi e rcią ojca i rz ucony w otoczenie ojczy

ma i matk i, ni echi; tne mu , co ro?Um ie i czuje, i krzywdy 

swojej 'npom nieć ni e mo:ż.e ni o sw je prawa syna się upc1-

mni eć : ot~ woją zabit:i mi łość i uczuci owość'I 

Czy l-lamlc t Jest człowiek i em czynu . który tylko na poty

ka pr7eszkody i te w m i arę spo.-obności zwah.:za, a te coraz 

s ię piętrzą'> 

C1.y J lam leL je. t człow i ekiem nag łym . p rywczym w 

dz i ałan iu i \ ' nag ł ośc i błędy ustawnie popełni ając i mylne 

c1.y 11 y - tymże sa mym w dzia łaniu swym Jest raz wraz z 

siod ła wytrącony". 

zy H amlet j est człowiekiem s ł abej woli , bez sil y woli i 

~t <1d w~zy st ko'J 

Czy Hamlet li ty lko hamleryzuJe, fil ozofuje i gada osta

rec rn ie "sl nwa. -;Iowa, ~ !ow a" - c hocia:i bardzo inleligen-

tne '1 

Ktoko lwiek grnł i n terpretując , a nie mógł ni kt grać nie 

inlerpretuj:ic. grai l!e . 

Moi.nn w ięc do Ham leta komental7.y nie czytać, ale 

prt:cczytać Hamleta - i jeśli 

kto ma przyzwyczajenie - my

~leć - - m y ś Ie ćl 

Co myś leć ? 

To od czy tającego i od oko

licznośc i , w których czy tający 

żyje - j e t zależne. 

A j eś l i nie chcecie, aby 

myś l wasz.a była od waszego 

stanu mtel igencJi 1 od okolicz

ności , w których żyj ec i e , za

l eżna - to wierzc ie tem u, co 

j est w tym dz iele: 

TRAGICZNA HISTORIA 

HA LETA 

KS IĄŻĘCIA D ANI! 

W dzie le tym znajdziecie 

u szanowaną tradycję piękna i 

LJ szan wane piękno od l egłej legendy, zestawione obok i 

zawarte dwi e reszty dwóc h ~cenari u szów Szekspira, z któ

rych za żadnym ezwzg l ędni e ni e poszedł. 

Mial :;woje racje i swoj<J słu z ność, że tak a nie inaczej 

dramat ten ostatecz nie uj<! I i - przekazał. 

W Polsce lagadką I lam ie.ta jest to: co jest w Polsce do 

myśl en i a . 

A je.' li lobaczycie go na sce nie - będziecie też musieli -

myśleć! 

Najcenniejszy to podarunek, jaki można otrzy mać. 

Graj Hamleta, gdziekolw iek zechcesz w Polsce. Wszę 

dzie twe slowa: krzywd a, raisz, kradz i eż , sze lmostwo, będą 

szelmostwo, fałsz, krzywdę oznaczać! i wołać zemsty ! 

C hyba że nie wi dzisz : kto zbój i p d iec, nikczem nik i 

17.ezimieszek, który z wystawy ści qgmit drogi DIADEM i 

w ki l:szen i schowa l'7 
~~~~~~~_i_~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Może dostaniesz się na dwór Klaudi uszów" 
Jego - Kró lewska - Mość - komedie - lu bi. 

Aktorzy: 
Przyszedł tedy Szekspirowi pomysł: Szekspirow i. który 

już by ł dramat u owego napisa ł i u kszta łtow::it c1ęść znacz

n ą, porpysł : wprowa-

dzenia teatru w teatr. 

Aktorów, którzy by 

grali Znbójstu·o Con

::.ag i, wobec aktorów, 

kt ' rzy by by li podo-

bnejże 1.brodni 

sprawcami . 

"Kalę tym :i.ktorom 
coś podobneg<1 do 

s eny zabójstwa 

odegrać .. 
Cóż to s;1 ;a ak10-

r7 y. J... tóry mi chce 

rozporząd zać Sze

kspir? 

"Są to aktorly naj

lepsi w ~w i ecie, zdoi

Tli do w ze lkiego 

rodzaj u przedstawień , 

trag i cz~ ych, kumi c1.

nyc h, his toryczno

sie lankowy ·h, czy to 

w scenach ci;1giych, czy to lu źny m poernac ie. Seneka nie 

jest dla nich za ci ężk i ani Plaut za lekk i. Tak w n:cyt wa

ni u, jak w improwizowaniu ni e maj :1 sobie równych. " 

"Witam wa. , Mośc i panowie. witam. Cies1.ę się , że cię 

og l ądam w dobrym zdrowiu . Wi1ajcie , przyjaciele ! O stary, 
jakże ci sic twarz poorał a, odkąd c i ę ostatni raz w i dzia łem . 

Przys 1.cdłeś mi tu imponować twymi zmar~zc1.k ami'I 

"A to ty. pickna damo . Szla hetna dziewico, da lipan . od 

czasu jak ci ę ostatni nu wi d1. i ałem , zb li żałaś :ie ku niebu o 

cał:i wyso k ość korka . Nic Jaj Boże ; aby głos twój wy

. Led! /. obiegu. jak dukat oberinięly . Witajcie nam wszy

s ·y bez \ yj<1tku . Będ1 iemy . jak francuscy !owcy, rwcać 

s i ę na wszystk '• co ujrzy my. 

"Nie mog l ibyśmyi. u s ł yszeć czegu zara1" 

Daj ie nam próbkę swego ta lentu . 

Przedekl::imujcie co r atetycLnego. 

AKTOR 
"Co na przykład , panie? 

SZEKSPIR 
"S łyszalem c i ę rat. dek l am uj ącego jeden ustęp - u stęp 

sztuk i. która nigdy graną nie by ła al bo co n ajwięce.1 raz tyl-

1'.o .. bn o il e pam i ętam, nie podobała s i ę .. pu bli 1.no.; i, 

moi m jednak zdaniem itd . . „ itd ... " 

Jaki.e ich widzia ł Szekspir, tych aktorów. i jak ich uwa
żał'/ 

"Oni S'l streszczoną . żywq kroni ką czasu. Byłoby lepiej 

ula waćpana zyskać po śmierci niepochlebny napis niż za 

życ i a niekorzystne ich świadectwo na scenie". 

"Obchod/, się waćpan z nimi odpowiednio własnej twej 
zacności i godnośc i". 

Ale potem .. . 
"Otóż nareszcie 

sam jestem. 
"Czy li to nie zgro

za, ż.e ten aktor w ni

by wzruszeniu, w 

parodii uczucia do te

go stopnia mógł na

giąć swą du szę do 

swoich pojęć, że za 

jej zrLądzen iem twarz 

mu pobladła, z oczu 

łzy pociek ły ; oblicze 

jego, głos , ruch , cała 

postać zastosowała 

się do jego myś l i? 

"I gwoli kogoż to? 
gwol i Hekuby! 

"Cóż z nim Heku

ba, cóż on z nią ma 

wspólnego? żeby aż 

płakał nad jej losem? 

"Cóż by ten czło

wiek czy n ił, gdyby miał grać Hamleta? 

"Za l ałby łzami całą scenę, rozda rł uszy słuchaczów rażą

.ymi s łowy, w wystę pnyc h rozpacz zbudzi ł, dreszcz w nie

win nych, zmięszał prostaczków i sparaliżował refleksję 

ludz i myślą ych ". 

Czyli:i. więc dla niego tak napisać Hamleta? 

Tak tr7.cba napi sać Hamleta, żeby on mógł go zagrać ... i 
nie zeps uć. Trzeba go nau czyć! 

"Proszę ci ę, wy recytuj ten kawałek tak. jak ja ci go pr1.e

powiedzi ałem, gładko, ez wys i lenia; ale jeże li masz wrze

szc1cć , tak Jak to czyn i<} niektórzy nasi aktorowie, to niech 

lepiej moje wiersze deklamuje miejski pachołek . 

"Nie . iccz t eż za bardzo ręką powietrza, 

ot , w taki sposób (pokazuje). 

Bądź raczej ruchów swoich panem. 

"Wśr6J najwię kszego b wiem potoku i że tak powiem, 

wiru nam ięrno~c i, tr1.eba ci zachować umi arkowanie, zdol 

ne n adać wewnętrznej twojej bu rzy pozór spokoju. 

" ie posi adam s i ę z oburzenia, słysząc , jak siaki taki 

barczysty gbur w pe ruce - w gałgany obraca uczucie, pra

wdziwy r ni ego łach robi , by zadowolnić uszy narodku, 

który po n aj większej częśc i kocha się tyl ko w niezrozumia 
łych g · tach i wrzawie. 

„ 
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"Oćwiczyć bym rad kaLał takiego chama, 

żeby s i ę lepiej h::i mowal. 

"Proszę cię , chroń się tego, aktorze!!! 
AKTOR 

"Zapewniam ... " 
Szekspir wi ęc uczy swoich aktorów, jak 

grać mają. jak mowić i jak wymawiać, jak s i ę 

ruszać . 

J często . ztuka nawet słaba w ten sposób j uż 
jest prLeL niego znacznie poprawiona i znacz
nie lepsza. 

A dopie roż gdy i on czuj e, że wprost błąd 
leży w tekśc i e, że tekst jest z ł y i nie da się po

wiedzieć dobr;e - an i prawdziwie - więc pisze 

inny tekst i przynos i go na scenę. i tek~t naty
chmiast rozchwyta ny, tekst jakiej ś małej rze
czy jednej. jakiegoś epi10du - natychmiast 
odegrany jest na pró bę . 

"Nic rnogli byśmy7 u s łyszeć tego zaraz'>" 
Epizod ten na próbie zyskuje aprobatę całego 
tetaru, aktorowie zauowolen i z ról. ..:zuj:i. i.e 
m j ą co grać, kiedy j, k do wczoraj ten lub ów 

epizod, ta lub owa ~ ·ena nie robiła i.atlnego 
wrażen i a, a tu obecnie robi wrai.enie ju:i. na sa

mej pierwszej próbie. 

• l ~•-;::1 ~: :.:.. :•• • "•J•I. &ł • . ,.. ,.~ .... -"<U t „l f •l.: 'f „, ..... '-'„ ........ . , 
.Ultll ........ „ 

A Szekspir znajduje po próbie motyw i impuls. i podnie
tę do dabzej tw(1rc1ości . i tnl\w prlyn11si ~ceny Jab1.e i 

d. I. ze cpi z dy. i u 7.y dalej aktorów : 

"Nie b:id/, tei / drugiej strony 1a miękki: niecli własna 
twoja ro1waga pr1 wnuniJ.. icm ·i będ1ie. Za~tosuj akcję uo 
sł6w, a si wa Jo akcji. maj::)L pr1.edt: wvystkim to na 

wzgli;dzie. abyś nie pr;,ekroczyl granic natury; ws;y~lku 
b wiem, i.:o pm~sad10nc, pr1.L·ciwny111 je~t t am i aro\ i te
atru. ),.(()regu p r 7. ez Il ac z cli i cm. jak daw ni e.i l:JJ... i te
raz. by ło i jest sluL.y' niej::iko z:i źwierciatJ Jo naturze . 
pokazywać ·nocie własne jej rysy. 1loh i.ywy jej obraz. a 
świa t u i d u c 11 o w 1 w i e ku postać ic h i pięt1 o" . 

T) le w ięc i tak , i ai tyle potrafi powicd1icć Szekspir 
aktorom o aktorach i znowu uwag i tylko czyniqc . do gry tej 
lub owej roli si.,: odnosz<1cc, pollnieść ich chce aż Jo r ou.u
cia i powołan i a, u ~w i ęcaj;1c 1adanie ich i mianujac je ~7tu
ką, SZTUKĄ - która jest panującą. 

Stanisław Wyspiański, Studium o "Jlamlecie" 
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Cornelius 
Rosencrantz 

Guildenstern 
Ozryk 

*** 
dworzanie - Ludwik SCHILLER 

- Marek SZCZĘSNY 
- Waldemar TRĘBACZ 

Marcellus, oficer - Andrzej NOW AK 
Bernardo, oficer - Leszek WOJTASZAK 

Francisco, żołnierz - Robert OSTOLSKI 

OSOB Y: 

Reżyseria dźwięku 

Zygmunt Galek 

Aktorzy Jerzy LAMENTA, Jan WYSOCKI, 
- Leszek WOJTASZAK 

Grabarz I - Jerzy GLAPA (45-lecie pracy scenicznej) 
Grabarz II - Andrzej NOW AK 

Fortynbr as, książę Norewgii - Leszek WOJTASZAK 
Gertruda, królowa Danii, 

matka Hamleta - Elżbieta DONIMIRSKA 
Ofelia, córka Poloniusza - Magdalena OSTOLSKA 

Duch ojca Hamleta - Wojciech ROMANOWSKI 
Damy - Ida Ciesielska, Beata SOBICKA, Wioletta SOKAL, 

Agata TOP A, Dobrosława TRĘBACZ, Maria WEIGEL T 

O~cerowie ) 
Zołnierze 

*** Posłańcy 
Służba 
Błazen - Iwona KOTZUR 

Premiera 1 czerwca 1996 r. 
Scena im. Stanisława Cynarskiego 



"Szekspir i świat" Szekspir i świat 

1587 Ścięcie Marii Stuart. 
Hiszpania opanowuje Brazylię. 1588 Zagłada Niezwyciężonej Armady. 

1588 Wstęp do nowej astronomii Tych o Brahego Faust Marlowe'a. 
1589 Essex ląduje w Portugalii na czele armii 

angielskiej. 

1599 Biblia Wujka. 
1592 Król Ryszard Ili. 
1593 Śmierć Marlowe'a. 

Lata Świat An lia 1594 Romeo i Julia. 
1475 1492 Krzysztof Kolumb dopływa do Kuby. 1483 Koronacja Ryszarda 11 1. 1595 Bunt Irlandii. 

1493 Papież dziel i Nowy Świat między 1485 Koronacja Henryka VII Tudora. 1596 Sen nocy letniej. 
Hiszpanię i Portugalię. Koniec wojny Białej i Czerwonej Róży 1599 Biblia Wujka. Essex i Drake atakują Kadyks. 
Traktat o malarstwie Leonarda da Vinci. 1597 Eseje Bacona. 

1497 Vasco da Gama opływa Przylądek Zamknięcie teatrów londyńskich 
Dobrej Nadziei. i uwięzienie Ben Jonsona. 

1499 Celest na Ro.asa. 1598 Wvbudowanie i otwarcie tetaru "The Globe" 
1500 ok. 1500 Kuszenie św. Antoniego i Barka 1509 Koronacja Henryka VIII. 1600 1600 Giordano Bruno spalony na stosie 1600 De magnete Gilberta (opis ziemi jako 

obłąkanych Hieronima Boscha. 1516 Utopia Tomasza Morusa. w Rzymie z wyroku inkwizycji. magnesu). 
1504 Listy Amerigo Vespuci . 1601 Spisek Essexa. 7 lutego teatr "The Globe" 
1509 Pochwała głupoty Erazma z Rotterdamu. wystawia Ryszarda li. 
1513 Pierwsza drukowana ksi ążka polska. 25 lutego ścięcie Essexa. 
151 g Podróż Magellana dookoła świata . Krwawe stłumienie powstania w Holandii. 

Podbój Meksyku przez Corteza. Hamlet 
Śmierć Leonarda da Vinci. 1605 Don Kichot Cervantesa (cz. I). 1603 Śmierć Elżbiety, koronacja Jakuba I. 

1522 Przekład Nowe o Testamentu rzez Lutra. 1606 Urodził się Corneille. Próby Montaigne'a w przekładzie Floria. 
1525 1604 Uczciwa ladacznica Dekkera. 

1610 Sidereus nuntius Galileusza. 1605 Król Lear i Makbet. 
1531 łow Kościoła. 1611 Komedianci angielscy w Warszawie. Spisek prochowy. 

1532 Podbój Peru przez Pizarra. W w repertuarze ich były prawdopodobnie Volpone Ben Jonsona. 

Książę Machiavellego. Gargantura sztuki Szekspira. 1608 Koriolan. 

i Pantagruel Rabelais'go. 1612 Pierwsze pisma Jakuba Boehme'a. Prawdziwa relacja z Wirginii Smitha. 

1534 Ignacy Loyola zakłada zakon jezuitów. 1616 Umiera Cervantes. 1611 "Autoryzowany" przekład Biblii. 

1536 Dialogi kurtyzan Aretina. 1618 Potępienie systemu Kopernika przez 1612 Burza. Szekspir powraca do Stratfordu. 

1543 De revo/utionibus orbium coe/estium Kościół. 1613 Pożar teatru ''The Globe". 

Kopernika. 1546 Bunt Szkocji. Początek wojny trzydziestoletniej. 1616 23 kwietnia umiera Wiliam Szekspir. 

De humani corporis fabrica Versaliusa. Owcze źródło Lope de Vegi. 

1546 R m M ic hała Anioła . 1622 Urodził się Molier. 1623 "Pierwsze Folio" (pierwsze wydanie 
--- --

1550 1551 De republica emendanda Frycza 1559 Koromacja Elżbiety I. 
Modrzewskiego. 1564 23 kwietnia urodził się Wiliam Szekspir. 

zbiorowe) Szekspira. 

1631 Życie snem Calderona. 1628 Harvey odkrywa zasadę krążenia krwi. 

1552 Historia powszechna Indii Las Casasa. 1570 Pius V ekskomunikuje Elżbietę. 
1553 Żywot łazika z Tormesu. Burmistrz Londynu wydaje zakaz 

1632 Dialog o dwu najważniejszych układach 
świata Galileusza. 1642 Burżuazyjna rewolucja angielska. 

1558 Wizerunek własny żywota człowieka przedstawień teatralnych w City. 
poczciwego Reja. 

1633 Galileusz przed inkwizycją odwołuje Urodził się Newton. 
swoje poglądy. Tryumfujący purytanie zamykają teatry. 

1564 Umiera Michał An ioł. 

1572 Noc św. Bartłomieja w Paryżu 

1637 Cyd Corneille'a. 
Rozprawa o metodzie Kartezjusza. 1649 Ścięcie Karola I. 

rzeź hu onotów Civitas Salis Campanelli. Republika angielska. 

1575 1578 Wystawienie w Jazdowie pod Warszawą 1576 Burbage buduje pierwszy teatr w Londynie. 
Odprawy posłów greckich Kochanowskieg 1577 Podróż dookoła świata Drake'a i złupienie 

1580 Próby (ks. I i 11 ) Montaigne ' a. po drodze osad h iszpańskich w Chile 

1639 Urodził się Racine. 
1642 Umiera Galileusz. 

Moliera zakłada "lllustre Theatre". 

Jerozolima wyzwolona Tassa. i w Peru. 
1579 P rzekład Northa Żywotów Plutarcha. 
1580 Arkadia Sidneya. 

1648 Powstanie kozackie pod wodzą 
Chmielnickieao. 

1586 W stawienie Tra edii hisz ańskie · K da . 

-



KRONIKA 
„TL" 

'' 31 grudnia 1995 odb)ła sit; rn:111icra \\ICCLOru lit -
r:.1cko-k.ib:.irc1owc~o "R..In)julck, CZ) li TU\\im wstawir•
ny" wedlug Sl:cnariusza i\\ re1yscrii. zwi:1zanego ml lal 

z Pi\\llic:1 rod Bar„rnami. lVhirb P:.1cuły SLcnogr:.dii; 
srcktak lu f)l'Z) gotn\\ at.1 I:11 il StrchLjk11 i:hPrcografii.1 z:.1 
jął się Artur D11h1zań,ki a 111uz~k•1. ar.J11ia-.j;m1i i 11rra
t:O\\t111il'm nH11yc:zny111 - \V1k1nr Sęd1i1\ski . 

Pre111ie1a b) la 01:~.::1..1 ,kl:Jdow;i tradycyjnegfl syhH· 
... 1rm\q„n b:.du 11 Tcat1 z..:. 1n1 g.·111izm\ ancg,1 \\' óln1c z 

Rauicm Zach1'1d . 

'1 11 styunia. po dłuivcj przerwie. \\ nkił na \l'.t'llt; 
"~ l uh" \\' . Gomhrc wil:ta. 

·:, 20 i 2 I styonia \V Sali Raluwcj Pa!Jrn Lazicnk"
wskieg.11 1wv Teatr z:1rrocntnwal mnn 1dram K:.uim1e
rza Brauna "\h1Jrzc_1c'' ska ''. '' ri:zy,crii Waldc111·1ra 
Ma1u-,1c11 ·kiego . astępneg.u dnia len sam 'peklakl 
(lheJrzala puhlit:1no~c .1:grom.1d1011a v \lu1cu•n Ann) 
Jaros la'' .1 (waszku·11 iu1i\\ w c;;la\\i<;ku 

:: 21 sl)L'l.lli.J p1mni,·i1 na !'.l' ·11~ ..,pektakl Alfred.i 
Micoko11·.., k1cgo. ,,. rciyserii Rohdana Raukm\~kicgo 
"13) I) o,;ubic (winki t17y". 

':' /god1rn:· 7 trntł)L i:.1 la1 ubicglych ·1catr1.or_!.!an 11.mval 
1i1nowc FcriL 96 dla '\\11ich najmlod-.1ych widtlh\.. -.1a 

r<IJ<!L. ,ji;, pk '-l\\1\.:rd11ł n.i lamach "1 lazcty Lubuskiej. 
Dvrektor latus7t'\\ ski '1.'.l".tL c11d1ic1111ic dla jak mqwii,>
i..::-zej I 1eL.bj d.1:ieciaku1\ p11111-.1.1,1:1cyd1 I\ 111ic~l:ic". Nie 
licn!L \\ )j:.11d1i\1 d1l i.11. K111 11:h11\\ a, K1w.na Odrz. z„1 
pl.mnwano 12 spektc1kli 1 6 1) tul11w. Lltir;l..i d11taćji Za
r1~1du l\.lia~ta. hilet) 11:1 \\~/) l~il'. 1111 'c1't:I\\ ieni:i byly 
ldllste. 

''' IO i 11 lu1cgo l\:ntrum S, tuł,i - Tca11 Dramatyczny 
w Legnicy zaprezentował / il•l11m1g1ir,k1cj vvid11\\ ni ~"''' 
l)'lllllllW<! prcmit:rę "7.agr•~J hl .JCSC/L !'dl. Sarn" voody 

.\!cna\\ reżyserii Waltłc111ar.1 K11y.1!..a i ccmH.!iali l\lal 
gurz.11 \ Bul and;. z rnuz:.k<i R<111!..:1 S11ahui)11,kicgn. 

----- -----~-

* 1-f lutego. tradycyjnie. \'spólne L Radiem Zachód -
WALE TY Kl . Głfrwne alrak.::je wieczoru, I spektakl 
1!oiuny z fragmentm\ romantycznych scen i bal ula za
kol'.h~m)<.:h p:1r· cało~ć pod ha~łcm " !i lu 'ć, tcaLr i Rad io 
Zachód ci "" .l)'stko wybm:z}°'. 

*"Gal.eta Lubuska" z 17 lutcgn br ło ni osł:.1 . że : "kie
ruj<!CY od p i ęciu lal Teatrem LL1busk i111 . w~tl ucnlil r 1n
tu.7ewski 1.wrócił :ię dn wojewody zielonogorskieg( , 
Mariana l:Lkerta. z prośb<i o Z\\ ol nienie z obowi<)zków 
dyrektora. 7 k111icern 11becnego se.lonu. 

Decyzj 11 rezygn;.icji rn·iązana je t z pe' nymi plana
mi arty-.t;..:znyrn i, l..tóre \ . '1.atuszewsk i .l:.imie rza re
alizować ni..: rezygnuj <ic: z tlał. zej współpracy z 
Lielonogorskim teatrem ." 

"' 22 luteg > c:::irn/"/_\' ll' i1·c::·<ir p01'11·ięco11y /H11 11ięci Ta
deus::.o / .m1111ickie,\io 11 mc:::11 1 cę jego 5'111 ie1n . I /.. to wie, 
cy nie o.1 ta111i. Dyrekrnr TL dm 1·11y uc::.eli "Lama" do 
d::.is - .Jego 11·1·:::11aH'ca, ::; kmicem sez.011 11 W\')Nl::; i e do 
\\ an:ml'r. Od d1n·ktonkiej .fimklji pa11 .fłvlm11s:::ewsk i 

t111'0/11il 1ię 11·/c1111H' tl'go dnia. Wiec::.o rcm. li ' ::.acie11111 io-
1wi 111/i .1111d.1)11c·j :: 11nd.1'11i<1/011y111 po1'/rc1e111 Akiom z.a 
nlfq .11 c11 1 1~rajię 11uhril o .nroi111 A1 ·s1r::.11. \\i joki{ s::.c::.e
~ri//1y 1po.16h. Do 11iego .' Du I/li.I? Do siebie J 

7 <' r11obislC' IL'}leksje po11r:::ed:::tl .1pekwk/_ Ak1cn:::y c;;y

wli 1'.ll'/ Lom111ckleg11 "Mu.i{/ 111erod11. 111ojl' /J /ędy". Te
urm/11u 111łut!::.ie~ prc::.em1111·a/o rę 111etoJr: 1r collllge ' 11 

.-/11::.'011_1111 :: thrtic/1 ~u'11 :::. "Kordiww ''; gdr Konlion 11 111 

::,abil: Lll/"tJ i Rdl 1rafiu do do11111 "11·t'.J1j·ar1hr". Pote111 .fil-
111ow1 trYpt1·k L11dll'ika Penkiegu i A/arii Bojankiej. (. .. ) 
Wa:'nc -dar::.cnie. Burd::o pr::.e.111111jące Ztl!/11.1::/.:i - >dno
tuwała na lamal"h "Gazety Luhusk iej" .'NOBK/\. 

~· -i marca zidono!!órska publ icz ność obej rzab na na
. zcj sc:cnit: sri..:ktakl Toma Kcmpinsky'cgo "Oueh(l 
t.lzić" , a w nim M i L:hał:.l Bajor: 1 Ewę Scrwę . 

, astępnego t.lnia, przy bardzo pe ł nej w1 wni. odbył :i ę 

rel:ita l spie\\'ajl)cego aktora, k le) y li b iern ł n:.isu;:pny wy
-;tęp j.:iko 7c wiciu chi;tny h odeszło nd kasy bez biletu. 

:' 8 i 9 marca obc:.jrzeliśmy na Dużej Scenie zabawną 

J..nmeJic J. Monimera i B. Cooka "Kiedy kota ni e ma" 
w ·ciyseri1 Wowo Bie lickiego. wystawioną przez Teat r 
Dramatycllly im . J. Szaniawskiego z Wałbrzyc h a. Pod
c:1as p1ern ·~Lego '>peł..takl u panie były honurowa ne ż.yw<i 

rnz4 i poJejmo\\ anc I\ przcrn ie lamb1 wina, :.i to . oka
zji Dnia Kobiet. 

„. I~ marrn uub; I ~ię w naszym Teatrze rec ital Urszul i 
!)udział.. . 

1-i marca na:tępn i goście : Tl!atr im. Stefana JarL1eza 

z Olsztyna z "Dulską" wg Gabrieli Zapolskiej. Twórcą 
tego interesującego spektaklu, będącego próbą obrony 
tytułowej bohaterki, jest Adam Hanuszkiewicz. 

* J 7 marca - jubileuszowe, już 200 przedstawienie 
"Kopciuszka" Jana Brzechwy w reżyserii Ewy Marcin
kówny, 

* 23 marca Dyrektor Waldemar Matruszewski ode
brał, przyznanego przez Redakcję Informatora Kultural
nego, Zielonogórskiego Czarta Kulturalnego'95. 
Nagroda przypadła Teatrowi za "Ślub" W. Gombrowi
cza oraz za dokonanie zespołowe - tournee do Niemiec i 
Francji oraz paryską premierę "Modrzejewskiej" K. 
Brauna. 

* 24 marca odbyła się premiera lalkowej sztuki Elż

biety Tarachowskiej "Złota rybka" w reżyserii Krystyny 
Żylinskiej i scenografii Elżbiety Oyrzanowskiej, z mu
zyką Wiktora Sędzińskiego. 

* W marcu zrealizowany przez nasz zespól "Sen nocy 
letniej" W. Shakespeare' a obejrzała publiczność Złoto

ryji; "Ślub" W. Gombrowicza graliśmy w Wałbrzychu a 
"Szaloną klasę" E. Marcinkówny w Słupsku. 

* 26 marca na swój recital zaprosił z ielonogórską wi
downię Wojciech Młynarski. 

* "„.Dzięki Państwa pracy grono miłośników i bywal
ców Lubuskiego Teatru stale wzrasta, a premiery urasta
ją do rangi wydarzeń artystycznych. Ci eszy nas doniosłe 
miejsce, jakie zajmuje Teatr w kulturze wojewódz
twa.„" napisał Wojewoda Zielonogórski prof. Marian 
Eckert w liście skierowanym na ręce Dyrektora Walde
mara Matuszewskiego, z okazji tegorocznego Międzna

rodowego Dnia Teatru. Teatralne święto obchod ziliśmy 
wraz z publicznością zaproszoną na "Ślub" Witolda 
Gombrowicza w reży serii Krzy ztofa Rości s zewskiego, 
uznany za wydarzenie teatralne minionego roku. Swoi
stym przedlużeniem św iętowan ia była wi zyta wałbrzy
skiego Teatru Dramatycznego im . J. Szaniawskiego, 

który 29 marca wystawił na naszej scenie "Wesele" Sta
nisława Wyspiańskiego. 

* 11 i 12 kwietnia wystąpił gościnnie na naszej scenie 
Teatr im . Norwida z Jeleniej Góry ze spektaklem Ta
deusza Różewicza "Stara kobieta wysiaduje" w reżyserii 
Andrzeja Bubienia. W tym samym czasie "Ślub" W. 
Gombrowicza pojechał do Jeleniej Góry. 

*Porozumienie zwane Unią Teatrów zaowocowało w 
kwietniu także wymianą z Olsztynem. Tamtejszy Teatr 
Lalek pokazał naszym najmłodszym widzom "Niebie
skiego pieska" G. Urban w reżyserii Krzysztofa Niesio
łowskiego . Olsztyn gościł naszą "Złotą rybkę" i "Były 
sobie świnki trzy", a w ostatnich dniach miesiąca także 
gombrowiczowski "Ślub" . 

W kwietniu również odbyły się dwa spektakle "Pana 
Tadeusza" we Wrocławiu. 

* Nasze "Miniatury" zaprezentowały się podczas II 
Małego Zderzenia Teatrów czyli Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Sztuk dla Młodego Widza w Kłodzku. Przedsta
wienie według scenariusza, w reżyserii , opracowaniu 
scenicznym i muzycznym Tomasza Brzezińskiego, mia
ło swą premierę trzy lata temu i ciągle nie schodzi z afi
sza. Kłodzka publiczność obejrzała "Miniatury", 
połączone z zajęciami warsztatowymi, 23 kwietnia. 

* 25 kwietnia odbyło się na naszej Dużej Scenie ko
lejne przedstawienie Teatru Drewniana Kurtyna z Żar
skiego Domu Kultury. Tym razem był to repertuar 
bardzo ambitny: "Iwona Księżniczka Burgunda" Witol
da Gombrowicza w reżyserii Romana Krzywotulskiego, 
z muzyką Mariusza Massiera. 

* 27 kwietnia, zgodnie z wcześniej poczynioną obiet
nicą - ponownie wystąpił na Dużej Scenie z piosenkar
skim recitalem Michał Bajor. 

* Na ogłoszony przez Wojewodę Zielonogorskiego 
konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i artysty
cznego Teatru Lubuskiego wpłynęło I I ofert. 14 maja, 
powołana przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu 

Wojewódzkiego komisja, powołała na to stanowisko 
Piotra Bogusława Jędrzejczaka , z wykształcenia psy
chologa, kulturoznawcę i reżysera . 

* W maju "Sen nocy letniej" odbył teatralne podróże 
do Dzierżoniowa, Wałbrzycha i Krosna Odrz. Nato
miast "Modrzejewska" 17 maja gościła w Legnicy. W 
tym samym dniu na zielonogórskiej Scenie im. St. He
banowskiego Teatr Dramatyczny z Legnicy zaprezento
wał mońodram Oscara Wilde'a "Portret Doriana 
Gray'a" . 

* 18 i 19 maja (to już przecież wiosna'). na dziedziń
cu teatralnym w scenerii naszych "ruin" - "Sen nocy let
niej" W. Shakespeare, w reżyserii Anny Proszkowskiej. 

*Trwają podróże "Modrzejewskiej". Po Legnicy - 20 
maja Głogów, 30 maja Wrocław ... 



Właśnie wyszedł przed chwilą 

Stanisław Cynarski 

" ... j eszc;e j ego papieros 

pokój dymem napełn ia -

jeszcze cienie od ges rów - . 

13 sierpnia zmarł nagle w pełni sił 
twórczych Stanisław Cynarski. 

Ta śmie rt' zaskoczyła wszystkich . Jescze Jego nieobe

cność v. teatrze nic stała sii,.; fa ktem dokonan ym . Nadal 

jest królem Learem i ojcem Anastazym z dramatu Kru

czkow~ k iego Plany rcpcn uarowe ziel onogórsk iej ceny 

zwi:itane ~:1 t Jego w;o b:i . Dublera nie przewidziano. 

Pon iewaL. , t an i s ław Cynarski nigdy nie miał dublerów. 

Jego ~mierć jest niepowetow::11q strat:} dla Zielonogór

skiego Teatru . 

Niedawno rozmaw i a l iśmy właśn ie o rol ach , które za

grał i o tych, które przyjdz ie Mu zagrać. Było to przed 

Mi ędtynarodowym niem Teatru .Zgodził się chętnie 

na spotkanie i przyniós ł z sob<1 plik starych fotografii , 

afi szów, programów teatra ln ych, pli k \ spomn ień z ży

cia n<1 ~cen i e . Bn scena by ła Jego prawdziwym życi em, 

tym :1utcntyczny 111, które daje po zuc ie istnienia. 

"Tern1 j st m kró lem Learo . .:m - powiedz i ał - każdy 

ucteri ~z koły aktorski e.i marzy , by zagnić kiedy ś g łówną 

i nię w tym <lramaci c zcksp ira. I Ja właś ni e gr::im. Choć 

na~ et nie marzy łem . i ' chodziłem z reszt ą do szkoty 

aktor:- ki cj" . 

Na sccn i zn al azł się w ł aściw ie przypaJl-. iem, po \ oj

n1" ludzie udczuwali Q! ód kultury, nie fu nkcjonował y 

jeszcze wówczas w Ziele nej Górze wyspecjalizowane 

pl acówki t::iki c jak teatr. Postanow ili więc razem z 

przjacielem Józe fe m Ż111 ud•1 s tworzyć robotniczy zespół 

tea tral l) y pr7.y Polski '.i Weł ni e . Stan i · ław Cynarski pra

cował 1am po demobili zacj i z TT Armii Wojska Polsk ie

go. Zespó ł nazwali "Reduta", w ro ku 1951 n::irodz. il się z 

nieg zm dowy teatr. 

" ym spo~obem - mówi ł w czas ie tamtej rozmowy , 

którą będę teraz wspominać jako rozmowę ostatnią - i ja 

s ię narodzi łem. W wieku 34 lat. Odnalazłem, jak to mó

wią, swoje przeznaczenie. Po latach zdałem egzamin 

eksternistyczny w szkole aktorskiej. Byłem Majorem w 

"Damach i Huzarach" Fredry i Radostem w "Ślubach 
Panieńskich", w "Zemśc ie" grałem dwie role: Cześnika i 

Dyndalskiego. Bawiłem ludzi facecjami jako Pan Jo

wialski. Lubię tych pełnokrwistych szlachciców, ten 

świat spatynowany przez czas , j akby nierealny. Takie to 

pogodne, że chce s ię zajrzeć tamtym ludziom głębiej w 

o zy, a gdy mi lczą, uszczypnąć, żeby sp~awdzić , czy 

krzykną. Kreaowałem główne role w "Panu Damazym" 

Bli ziń skiego i "Johnie Gabrielu Borkmanie" Ibsena. 

Borkmana nazywano Napoleonem bankierów; to c z. łn

wiek silny, moralność zastąpiło mu dzies ięć przykazań 

bogacenia s ię . Przegrał z samym sobą. Wszyscy go nie

nawidzą, ja t eż , lecz i staram się zrozumieć. To dla akto

ra szansa, żeby dotrzeć do prawdy . Byłem Majorem w 

"Fantazym" Słowackiego , człowiekiem o szlachetnym 

sercu. Jako Sokrates w "Obronie Ksantypy" Morstina 

szukałem kamienia filozoficznego, na którym oparłby 

się świat. Obojętny na codzienność, tańczący Sokrates. 

Mądry czy nieludzki? ie wiem. Może dziś zagrałbym 

inaczej. Mam już 56 lat, wtedy miałem 46. W "Nie

mcach" grałem Hoppego, a w "Pierwszym dniu wolno

ści" zbankrutowanego starego doktora. Bliskie są mi 

postacie prostych ludzi, wbrew własnej woli zamota

nych w historię, zdeptanych przy okazji, przeciętnie 

tchórzliwych, przeciętnie odważnych a z natury do

brych. Lituję się nad nimi. Są najbardziej podobni do 

nas. Grałem śmiesznego staruszka w sztuce Różewicza i 

dwuznaczną postać niewyżytego profesora w "Lekcji" 

Ionesco, w "Meteorze" - wielkiego pisarza , Laureata. 

Nagrody Nobla. Przyznam się, że ta postać budzi we mnie 

dziki sprzeciw, śmierć należy nam się mniej jadowita. 

Grałem ponad sto ról. Miałem do wyboru tyle konce

pcji życia, karier i losów. W teatrze możesz zostać kró

lem i przez dwie godziny jesteś nim naprawdę. Masz 

sza nsę zgin<)Ć jako bohater, choć prywatnie ... już na 

trzecim piętrze dostajesz zadyszki. Grasz żebraka , więc 

powinieneś n::wczyć s ię pokory . Niezwykła przygoda. 

Próbujesz wszystkiego, co jest możliwe, gdy tymczasem 

inni odgrywają ciąg l e tylko jedną własną wersję , może 

bylej aką, może wspaniałą, ale tylko jedn<), i marzą, co 

by było, gdyby mogli uciec od siebie. Aktorom się uda

je. Lekarze twierdzą , że to najzdrowszy zawód na świe-

Stanisław Cynarski 
Właśnie wyszedł przed chwilą 

cie, choć praca mordercza. Jest nawet metoda leczenia 

chorych, psychodrama. Żyć intensywnie. Przec i eż każ

dy tego pragnie". 
Nie wiedział, że ta intensywność przec ież niszczyła 

Jego serce. 
Był królem , bohaterem, żebrakiem i błaznem. Znako

mitym aktorem. A przy tym człowiekiem skromnym, 

pracowitym i koleżeńskim. Aktorzy i reżyserzy mówili, 

że pracować z Nim to przyjemność. Zmieściłby s ię w 

każdym teatrze i repertuarze. Autentyczny i ciepły . O 

rzadkim emploi aktora mięsistego , mocnego. Talent o 

szerokiej skali: wrodzona vis comica, a jednocześnie 

oszczędność gestu i margines na wieloznaczność , gdy 

stawało przed Nim trudne zadanie w tragedii . 

Ale pozostał wierny scenie, która Go odkryła. Znalazł 

swoją publiczność. Gdy wchodził na scenę towarzy szył 

Mu szmer, gdy schodz ił rozlegały s i ę ciepłe brawa. Dla 

zielonogórskiej widowni był nie tylko utalentowanym 

artystą , nie gasnąq gawiazdą w zmieniających się z ro

ku na rok konstelacjach aktorskiego zespołu. Był legen

dą, kamieniem węgielnym tego Teatru. 

"Jak ten czas leci - zamyślił s i ę w rozmowie - a ja 

wciąż tkwię na tej samej scenie. Niektórzy mówią, że 

się opatrzyłem, może i tak, inni przychodzą za kuli sy z 

kwiatami, głównie młodzież ... " 

I młodzież najtłumniej przyszła pożegnać Go w dniu 

pogrzebu . W gmachu Teatru po raz ostatni odbył spot

kanie ze swoją publicznością. Może nawet nie wiedział, 

że jest tak liczna. Przez wiele godzi n przed trumną w 

żalu i pokorze przechodzili ludzie, nieśmiało składali 

W "Panu Jowialskim" A. Fredry (1968) 

kwiaty. A przed Teatrem zebrał się wielki tłum, żeby je

szcze raz złożyć hołd Jego sztuce. 

* * * 
"Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie j ego 

słowa, i jak las podateński szumi w mej głowie 

ta rozmowa". 

Powiedział wtedy nieo zek.iwanie: 

"Czy była pani kiedyś w pustej sali teatralnej wieczo

rem, gdy na widowni i na scenie wygaszono już światła 

po przedstawieniu? Bo wie pani , mnie się wtedy zawsze 

wydaje, że spoza kotar wyjdą zaraz postacie wszystkich 

zagranych tu spektakli, tragedii i komedii nowych i 

dawnych epok, bo teatr jest stary jak świat , ogromna ga

leria ludzkich typów, zaplątanych we własny los, i że 

podniesie się rwetes. To niesamowite wrażenie . Jakbyś 

się znalazł na cmentarzu i czytając napisy na grobow

cach, wskrzeszał umarłych. To oczywiście złudzenie. 

Bo naprawdę to aktor umiera doszczętnie. Zostaje re

cenzja, wyblakłe wspomnienie, wysychająca kropla le

gendy. My aktorzy jesteśmy bardzo śmiertelni". 

Tak powiedział i odszedł. 

Nie odszedł zupełnie. Pozostał legendą. Kamieniem 

węgielnym tego Teatru. 
Henryka Doboszowa 

Podczas premiery nastąpi nadanie 

Dużej Scenie naszego Teatru 

imienia 

STANISLA W A CYNARSKIEGO 

Aktora 

"By/ kamieniem węg ielnym tego Teatru." 
Henryka Doboszowa 
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przez wszystkich na ulicy człowiek, ale także - dzięki sile swej aktorskiej 
indywidualności - jako twórca wielu wybitnych kreacji (a to przecież naj

STANI SŁAW CYNARSKI 
lepszy miernik wszechstronności talentu), zachowanych już tylko, niestety, 
na fotografiach i we wspomnieniach. Człowiek umierając odchodzi, znika. 
Miarą życia człowieka jest wartość jego dorobku i pamięć o nim. Szkoda, 
że właśnie to życie trwało tak krótko. 

( 191 ~ -- 1 9 70) 

AKTOR Z POWOŁANIA 

Stanisław Cynarski pochodził ze wsi. Urodził się 30 lipca 1913 roku 
w wiosce Różanki w województwie lwowskim. Nawet po uzyskaniu matury 
pracował na roli w gospodarstwie swych rodziców. Ale już w tym cza
sie połknął bakcyla pracy społecznej. Należy sądzić, że właśnie z tego 
zainteresowania narodziło się umiłowanie teatru. 

Już jako młodzieniec ze świadectwem dojrzałości, nie mając wiel
kich szans na awans społeczny, prowadzi w stronach rodzin nych dzia-
łalność kulturalno-oświatową. W 1939 roku bierze udział, jak większość 

W ybitny aktor Teatru Lubuskie- jego pokolenia, w kampanii wrześniowej . Czas wojny spędza na terenach 
go 1m. Leona Kruczkowskiego wschodnich, a w 1944 roku wstępuje do li Armii Wojska Polskiego. W jej 

w Zielonej Górze, żarliwy i zasłużony szeregach odbywa dalszą kampanię wojenną. Zostaje zdemobilizowany 
działacz. otoczony za życia spolecz- jako oficer w roku 1946. 
nym szacunkiem i rzadko spotykaną W tym samym roku osiedla się z rodziną w Zielonej Górze, obejm ując 
popula rnością, zajmuje Stanisław Cy- posadę pracownika umysłowego w Zakładach Włókienniczych „Polska 
narski w panteonie pamięci powojen- Wełna". Tak zaczyna się zielonogórska karta życiorysu Stanisława Cynar-
nej Zielonej Góry poczesne miejsce. skiego.. . , . , . . 

Dla lubuskiej kultury, mającej jak- . Wy~1es1o~e z c~asow ,wczesn.e1 mł?dosc 1 upo?obarne do sp~ł~cznego 
żeż specyficzne początki stał się trwa- dz1ałan1a znow daje znac o sobie. Miasto, w ktorym znalazł m1e1sce dla 
łym symbolem Odchod~ąc pozosta- siebie, organizuje swe życie od podstaw. Nieśmiało zaczyna kiełkować, tak 
wił po sobie l~gendę żyw~ do dziś. potr~e.bne po latach o.ku~acji, życie ~ult~ralne. - .międz~ innymi pie~wsze 
M 

· dl t · „ 1 · · k k zalązk1 tego, co mogl1bysmy nazwac probam1 dz1alalnosc1 teatralnej. 
oze a ego, ze rozw11a się Ja o a - 0 . . · h · · z· 1 · G · · ł · . , . o 1strne1ącyc JUZ w 1e onej o rze, w owym czasie ma ym Jeszcze 

tor razem z miastem, ktoremu zawie- powiatowym mieście , zespołów amatorskich dochodzi w 1947 roku rów-
rz~ł swe powo!enne. losy, ze sceną, nież amatorski, robotniczy zespół teatralny „Reduta". Jego założycie lami 
ktoreJ ,był wspolz,al~zycielem, z pub- są Józef Żmuda i Stanisław Cynarski, a mecenasem - rodzimy zakła d, 
l1cznosc1ą, dla ktore1 był 2.~wsze „na- „Polska We/na". Zielonogórska publiczność miała okazję po raz pierwszy 
szym panem Stanisławem · , podziwiać zespół „Reduty" na p remierze komedii Romana Niewiarowicza 

ze swych. ról w Teatrze 
Lubuskim w Zielonej Górze 

Całe swe aktorskie zyc1e - ktore Gdzie diabeł nie może 14 czerwca 1946 roku. 
rozpoczął dość późno, bo w dojrza- w „Reducie" Cynarski pełni wielorakie funkcje: jest aktorem, reżyse-
łym wieku 34 lat - związał ze sceną rem, scenografem, a nawet kierownikiem technicznym. Historyczny j u ż 

I zielonogórską. Tu się jako aktor narodzi/ 1 tu w rozkw1c1e sił twórczych afisz wystawianej przez ten amatorski zespół w 1950 roku Zemsty Ale-i ~~żegnał swą wierną w1down1ę. Pozostał w 1ej pam1ęc1 nie tylko jako za- ksandra Fredry informuje, że - oprócz obsadzenia w roli Cześnika Raptu-

Lsz~śm~~chnięty wzbudzający sympatię, trochę ~-w1alny ~ozn~any ---- s1ew1cw - - -1est Cynarski autorem scenografii oraz projektów kostiumów. 
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Jubileusz 45-lecia pracy scenicznej 
JERZEGO GLAPY 

moje życi·e jest ciągłym 
spełnianiem się. 

także w aspekcie porażek życi owych, mówi Jerzy 

Glapa, rocznik 1930. Swoje pochodzen ie ilustruje aneg

dotą o człowieku, który przy szedł do spowied zi i mówi: 

Proszę księdza, jestem poznaniakiem. Na co otrzymuje 

odpowiedź: To nie grzech, synu. To wstyd. Jest więc 

Pan Jerzy rodowitym poznaniakiem - z samego Pozna

nia i warszawiakiem - z powstańczego Mokotowa. Ab

solwentem Państwowych 

Wyższych Szkól Teatralnych 

w Warszawie Krakowie. 

Aktorem i reżyserem. Z prze

konania wagabundą, który nie 

wykorzystał kilku szans na po

pularność , o co czasem ma do 

siebie pretensję . Tracił je z 

własnej winy tłumacząc się 

"zapracowaniem". Jego pra

wdziwym i jedynym domem 

jest TEATR - ulotne, niepo

wtarzalne, a jednocześn ie ży

we i prawdziwe spotkanie z 

widzem, za które oddałby du

szę. W tym roku upływa 45 lat 

od chwili jego scenicznego de
biutu . 

ZYCIE 

szawie udało nam się zamieszkać w okupowanej stolicy. 

Ja poszedł m oczywiście na tajne komplety do szkoły 
powszechnej . Mieściła się - jak dziś pamiętam - w Alei 

Szu~ha. Gdy zaś tę ulicę zamknięto - przeniesiono ją na 
ulicę Polną. 

Z czasów owej nauki pamiętam szczególnie dobrze 

Panią Kwiatkowską - żonę architekta Powązek. Była 

osobą wspaniałą. Dzięki niej mogłem się wtedy rozczy

tywać w książkach. Czy tałem wówczas naprawdę dużo . 

ieraz nawet ksi ążki zbyt poważne, jak na mój wiek. 

Pamiętam także z tamtych czasów pierwsze dni Po

wstania. I to szczególne, niezapomniane uczucie, z dzie

siatego dnia od jego wybuchu, że można deptać 

hitlerowską flagę. Jeszcze dzi ś czuję zachwyt na widok 

chłopaka, który to robił. A także pytanie, które cisnęło 

s ię na usta, dl aczego ci, co stoją 

za Wisłą nie wchodzą do War

szawy. 

Kiedy patrzę wstecz na swo

je życie, wydaje mi się, że naj

bardziej odcisnęły się w nim 

piętnem dwa fakty. Jeden z 

nich określiłbym jako przera
Kreon w "Antygonie" Sofoklesa (Teatr Lubuski, 1993) 

Wyszedłem z wojny czując 

się staro. Paliłem papierosy i pi

łem wódkę - jak stary. Odnoszę 

wrażenie, że gdyby wówczas 

postawiono przede mną Niemca 

i kazano go zabić, zrobiłbym to 

bez wahania. I bez jakiegokol

wiek wrażenia. To był uraz woj

ny. Miało się I 5 lat, a czuło się 

ich dużo, dużo więcej. Jakby się 

było zupełnie dojrzałym. Taka 

przerażająca dojrzałość, której 

się wcale nie chciało. Do dzisiaj 

niechętnie wracam pamięcią do 

tamtych czasów. Nawet z bli

skimi nie umiem o tym mówić. 

A tak naprawdę, to chyba naj

zwyklej w świecie, nie chcę. 

Mam wrażenie, że jedno co 

możnaby zrobić, to tylko pi sać 

żającą .dojrzałość, a drugi - wręcz nieprawdopodobny 
awans. 

W 1939 roku, tuż po wkroczeniu Niemców do Pozna

nia, któregoś wieczoru zjawiła się w naszym mieszka

niu Stadt-Polizei. Dostaliśmy przysłowiowe 5 minut na 

spakowanie s ię i opuszczenie domu. Zna l eź li 'my się na

stępnie w obozie wysiedleńczym Poznań-Gló wna. Tam 

przebywaliśmy około 3 tygodni. Późn iej była wie.ś . Wil

kołazy w Lubelskim. Kojarzę ją z uczuciem głodu i 

smakiem kaszy jaglanej. Dzięki kontaktom ojca w War-

o tym - papier znosi wszystko. Ja za dużo mówić ani nie 

chciałem, ani nie mogłem . W każdym razie wojna zro

biła ze mnie chłopaka z Mokotowa - dorosłe piętnasto
letnie dziecko Warszawy. 

A wspom niany już nieprawdopodobny awans odnosi 

si ę do czasów powojennych. Rozpoczął się od mojej na

uki w Liceum Spółdzielczym w Poznaniu, przy ul. Ró

ż:rnej. Ukończyłem je z kilkoma specjalnościami , i tak 

jak wszy cy absolwenci tamtych czasów, otrzymałem 

nakaz pracy do Szczecina. Niespodziewanie okazało się, 



że w tuczarni drobiu w Stargardzie Sz ·zecinskim trzeba 

było rozpocząć produkcje na eksport Drób w tamtym 

oluc,-;ie zajmował drugie miejsce na l i ście eksportowej 

PRL-u. Zlecono to zad an ie mnie, jednocześn ie powołu 

jt1c na ... dy rektora. To by ł prawdziwy dziki zachód: kur

czaki i 111-letni dyrektor. Pamiętam , że zarabiałem 

bardz d użo, ~ t ud iowalem kapitał Marksa i nie moglem 

mi t:ć przyj aci ół. Jedynym towurzystwem by ła poezja i 

alkohol, który na mnie nie działał. To był krótk i epizod, 

ale zdaje s i ę niebezpieczny, bo gdyby nie rozmowa z 

przyjac ielem, jeszcze z czasów prz dwojennych, Zbig

niewem Kra kowskim "Bibr( - ówczesnym studentem 

medycyny, nie wiadomo Jakby 5 i ę kończył. W każdym 

rnie efekt tego spotknnia hyl tak i, że dosłow nie ucie

kłem ze Stargardu i wróc iłem do Poznania, gdzie otrzy

małem posadę inspektora ds. przemyslowego tuczu 

AKTORSTWO 
Mój pierwszy kontakt z aktor twem dokonał się za 

sprawą Andrzeja Tylko-Tylczy ń skiego. Mi ałem wów

czas 20 lat. 

Pamiętam, że k tórego~ wie ·zoru bylem na występ ie 

kabaretu, który założyl i w Poznan iu : A. Tylko-Tylczyń

~k i, Ju rek Grzewi11ski i Jerzy Milian. Jego występy od

bywały s i ę w "Arkad ii" i "WZ-cic" o godz. 21.00. 

Siedziałem na sali, jesz 'Ze przed rozpoc zęc i em wy tępu 

i w pewnej chwi li zobaczyłem mocno zdenerwowanego 

Pana Andrzeja. Podszedł do mn ie i popros ił o pomoc, 

zabrak ło jednego z akt rów. Zgod ziłem się , nie mając 

zielonego pojęci a, że kryje s ię za tym duża odpowie

d zialność. Wtedy zupełn ie nie zdawałem sobie z tego 

sprawy. Tamtem wieczór potraktowałem jak przy ,ługę i 

jak zabawę . Znał em się przec ież na tuczar twi e. Aktor

stwo i teatr były dla mnie zupełną ta

jemniq. Wtedy, na scenie wykona

łem "Lokomotywę" Tuwima. Coś ta

kiego niekiedy robię i dziś. Muszę się 

jednak przyzn ać, że ani wcześniejsza 

rola w "Niedźwiedzi u" Czechowa (za 

sprawą wspomnianego Pana Andrze

ja), ani epizod kabaretowy nie wy

starczy ły na poważne zajęcie się„. ba, 

nawet myślenie - o tym by stać się 

aktorem. Ale na pewno było to zia

renko piasku powodujące lawinę. 

Zm i en iło się to od momentu, gdy 

ni eco poważniej zacząłem się bawić 

w pozn ańskim "Marcinku". Otrzym a

łem tam propozycję spotkania z ów

czesnym dyrektorem Teatru 

Polskiego w Poznaniu, Władysławem 

Woźnikiem. Wspaniałym człowie

kiem i pedagogiem . Jednym z najle

pszych wykonawców orwida. On 

I.u ka w "Niediwiedziu" A. Czechowa (Teatr Lubuski, 1995) 

zaproponował mi rolę w "Poemacie 

pedagogicznym " wg Makarenki, w 

reż. Marii D' Alphons. Zagrałem rolę 

Wierszn ie wa, przy której - na afi

szach i w programie, tam gdzie wy

mien ia się nazwisko aktora - widniały 
drob iu. Z natury bardzo l ubi łem d ziałać wszędzie i po 

przyjeździe do Poznania zaczęło mn ie poc iągać wiele 

różnych rzeczy . Na przykł ad historia sz tuki. Wstąp i łem 

d Y M. .A., Fascy nował mnie jazz i harcerstwo . Sta

łem s ię bywalcem teatru . Najpoważn iej jednak myśla

lem o medycynie. W rodzi nie był j u ż jeden lekarz i 

m i ałem d u żo okazj i Jo b ezpośred ni ego stykania sit; z 

ty m zawodem. O )Słownego i poważnego. Kil kak rotn ie 

nawet zdarzy ło się, że asy stowałem przy operacjach . 

Ale nic z tego nie wyni kło . 

gwiazdki. " Piekło " zaczęło s ię wtedy, gdy okazalo s ię. 

że te "gwi azdki" otrzymały dobrą recenzję. W efekcie 

dyrektor poprosił mnie na długą rozmowę i„. kazał iść 

na tudia. Od tamtej chwil i wszystko inne po zło w kąt, 

a ja ju ż na dobre połkn ąłem bakcyla teatru. 

Najpierw pojechał do Krakowa, do tam tejszej PWST, 

której rektorem był wówczas Burnatowicz. Dosta ł się na 

obóz przed studiami„. i tam przeży ł pierwszy szok. Jego 

zdolności i samorod ny talent podobały się, lecz wyje

chał z przy łow i o "'Ym kwi tk iem, ponieważ dopatrzono 

się u niego wrodzonej wady dykcj i. Powiedziano mu, że 

aktorem nigdy nie będzie. 

Wrócił do Poznania załamany . I znów były rozmowy 

z Władysławem Woźn iakiem, aby starania ponowić . Te

raz pojechał prosto do stol icy i tym razem zdał do szko

ły teatralnej. Został studentem ze 190 numerem indeksu, 

w roku akademickim 1952/53. Prawdziwa, życiowa 

przygoda z teatrem zaczęła s ię na dobre. 

To był bardzo dobry i zdolny rok . Rok Marii Bronie

wskiej, Wandy Bajerówny, Anny Ciepielewskiej, 

Aleksandry Bajerówny, Z. Zapasiewicza. Komarnic

kiego, J. Kobuszewskiego, J. Kal ity, i innych. Naszy

mi mistrzami byli: A. Zelwerowicz, A. Bardini, J. 

Świderski. Rektorem by ł Jan Kreczmar. 

W czasie studiów, żeby się utrzymać, dorabiałem. 

Prawdopodobnie to wł aśni e stało się powodem re le

gowania mnie ze szkoły. Studentowi nie wolno było 

pracować. A pozostał mi do zaliczenia jeszcze IV rok 

studiów - praktyki. Wszystkie egzaminy m ia ł em już 

za sobą. Mimo to jednak nie pozwolono mi zost ać. 

Byłem chyba jedynym studentem relegowanym pod 

sam koniec studiów. W każdym razie zostałem na lo

dzie. Zacząłem się "pętać" po znajomym mi mieśc ie. 

w którym miałem d użo znajomych. 

Przy Teatrze Ludowym - na szczęście dla mn ie po

wstał wtedy Teatr Ziemi Mazowieckiej , jego dyrekto

rem została Wanda Wróblewska, a reżyserem 

Krystyna Brewińska. Zostałem przyjęty i tam pozna

łem swojego wielkiego nauczyciel a, n i eżyjącego już 

dzisiaj Mikołaja Woło ńc zy ka. Gra ł em tam cztery se

zony, począwszy od J 955/56. Późni ej był Olsztyn, 

Bydgoszcz, Zielona Góra - sezon 1961/62, Gn iezno. 

ponownie Zielon a Góra, Olsztyn, Gniezno - gd zie zo

stałem dyrektorem i po raz trzeci Zielona Góra. Tu je

stem już rencistą i emerytem grywaj ącym od czas u do 

czasu. 

TEATR 
W moim przekonaniu teatr jest czymś szczegól nym, 

czemu uległem najbardziej. Tu jest kon takt z wi dzem. 

Żywy kontakt. Na scen ie mam szansę zrobienia czegoś, 

co w życ i u nie jest możl i we . Zdarza się , że zazd ros zczę 

innym twórcom, bo po nich coś zo. taje, rzeźby, obrazy. 

a po rolach właśc iwie ni c. Są ulotnym wrażeniem . Ale 

teatr jest żywy i prawdziwy . Polega na dawaniu. Ważne 

jest to, że mogę dawać i jed n ocześn ie spełn i ać s i ę . 

W życiu, jak dot ~1d, nie przestraszy ł się żadnego wy

zwania_ Jeśli czu ł, że potrafi coś zrobić , to po prostu za

bierał si ę do tego . Oprócz wielu ról, jakie kreował , 

zmierzył si ę reżyseri<l (po raz pierwszy w 1977 r„ - w 

Zielonej Górze) i dyrektorstwem. Poza ty m odkry ł dla 

siebie radio. " Lubię mikrofo n, bo jest on Jak i deal.na ..:i 

sza widowni teatralnej wchłaniająca kreację aktors ką w 

niemym zachwycie." - mówi. Próbował ~wyd1 . il arty

stycznych w rozgł ośni obztyńs!...iej PR. późn iej w Byd

goszczy. W Zielonej Górze, w lat<ich ześćdz i e' i <1tych 

grał w prawie każdym, emitowan ym na antenie tutej zej 

rozgłośni, sluchowisku. Po raz pierwszy spróbował re

żyser ii radiowej w ro ku J 966 w Zielonej Górze . Do ro

ku 1979 dla "Zielonogórskiego Teatru Wyboraźn i" 

wyreżyserował ponad trzydzieśc i s łuchow i sk. W J 975 

uko ńczył studia reżysersk i e z dyplomem reżysera sł u -

Scena zbiorowa - Chóru Okean id :: "Prometeu.~za w okowal'11" 
w reżyserii Jerzego Glapy - Teatr /,11b11sk i w Zielonej Grlr::e ( f9 77r. ). 

chowisk pierw<;zcj katcgori i. 

Praca reżysera rad iowego zawsze była dla mnie wiel 

k ą przygod ą . Choćby przez srot!...anie z 1echnik4 . Trze ba 

ją umi ec.' dobrze wykorzystać i u ważać, bo 111 07.e zafa

scynować do tego stopnia, że zapomin<i s i ~ n ty1 i co 

n aj ważniejsze - o żywym czluw iek u. a!... LOrze. 

R i l ę dyrekto ra u ważam i U\\:lża łcm za naj 1 1 uJnicjszą. 

I dobrze s ię s tało . i.e przez to przeszeJlem. Gdy ,-;ię tę 

fu n kcj ę pełn i . istnie je szansa - przy szcz!,:śliwym zbiegu 

oko li czności - by ' tać s i ę animatorem pożytu.:zn ego i 

potr7cbncgn teatru . Czy tak sir; stalo \ moi m przypad

ku, ni ech ocenią 10 inni . 

Szczegó ln ym moim marzcni crn jesl powtórze nie reży

ser ii "Prometeus7a w okowm;h" ( prcn i era w Teatrze 

Lubuskim - I9.0::'. .77r .. Z wickiem wicie 1nczy widzi 



się inaczej, jakby głębiej . Właśnie marzy mi ię takie 

przedsięwzięcie. Tym bardziej, że - jak dotąd w Polsce -

nie było wznowienia, a z pewnością sztuka ta jest tego 

warta. Jedyny kłopot może dotyczyć , nieco archaiczne

go - jak na dzisiejsze czasy - przekładu tego dramatu. 

ROLE 
Wśrqd swoich ról pamiętam najlepiej te, w których 

partnerowałem wspaniałym aktorom, np. taką rólkę z 

Mikołajem Wołyńczykiem w "Lekarzu mimo woli" Mo

liera. A także główną rolę ze sztuki "Psie czasy, sierżan

cie" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Grałem w niej 

osiłka z amerykańskiej wsi. W jednej ze scen (razem z 

drugim kolegą aktorem, który nb. miał lęk wysokości) 

skakaliśmy na spadochronie. Po tej roli naprawdę czu-

ale chyba zyskałem niezależność. 

Żałuję, że nie dopisało mi zdrowie podczas pracy nad 

Pijakiem w "Ślubie". Zastąpił mnie Tomek Karasiński, 

który zrobił to wspaniale. Zagrał po prostu świetnie. Ale 

ja nie mogę odżałować, że mój organizm nie wytrzymał. 

Lubię role, które gram. Nawet jeśli są to postacie ne

gatywne. Staram się "zobaczyć" rolę i poszukać w sobie 

tych cech, które ją określą. Jednocześnie nie chcę grać 

"sztywno" to znaczy - zakodować i tylko powielać. Gra 

się niby to samo, ale na każdym spektaklu - inaczej. 

Stwarza to pewną szansę improwizacji. A także prowo

kuje mnie samego i moich partnerów do prawdziwego 

grania. Tak właśnie rozumiem teatr żywy, jego nie-

ustanną świeżość. Teraz, po latach pracy na scenie, 

zdarza się, że mam już pełny wizerunek postaci, nie

stety nie nadążam z opanowaniem tekstu. Pamięć już 

nie ta, co dawniej. teraz przychodzi to znacznie trud

niej. Odczuwam jednak jak dawniej, przyjemność ba

wienia się tekstem. 

Kiedy rozpoczynały się przygotowania do pracy 

nad "Hamletem" poszedłem do dyrektora Matusze

wskiego i poprosiłem go o rolę Grabarza. Dlaczego? 

Ponieważ obrosła ona legendą. Tytułowego bohatera 

grali wspaniali aktorzy, ale Grabarza rownież. Ta 

scena na cmentarzu jest jakby z innej "parafii". Jest 

komiczna choć nie pozbawiona rozważań, powie

działbym - pseudofilozoficznych. Jest epizodem, wy

cinkiem, który jednak zawsze w "Hamlecie" jest 

widoczny. Filozofowanie nad grobem i codzienność. 

Wielkie rozważania o wszechświecie i prosty czło

wiek. Niby bzdury, ajedoak ... 

Ja chciałbym tą rolą uśmiechnąć się do tych, co ją 

grali. Taki cień uśmiechu ucznia w stronę Mistrzów. 

Jakby mój hołd dla nich. Po prostu dedykuję ją tym 

wspaniałym. Z szacunku. Szczególnie bliska jest mi 

piosenka grabarza: 

Kochałem i byłem kochany 

I pewność koiła mnie słodka 

Że czas nie przyniesie odmiany 
Firs w "Wiśniowym sadzie" Antoniego Czechowa (Teatr f,ubuski, 1993) 

Iem magię teatru - ludzie znający mni e z życia poza te-

I zadna mnie krzywda nie spotka 

Tak było, tak było - za młodu 

atrem nie chcieli uwierzyć, że to ja grałem tę postać. 

A tak naprawdę, każda z ról granych przeze mnie, by

ła moja. Czy du ża, czy mała. Miałem to szc zęście, udało 

mi się zagrać w życ iu naprawdę duże ro le , choć cieszy

łem się i z tych m ałych - drugoplanowych. Myślę jed

nak, że z dużą karierą po prostu się rozminąłem. Gdy 

przychodziły zadania naprawdę duże i znaczące, ja nie 

miałem czasu. Tak np. uciekła mi tytułowa rola "Kali

guli" Camusa w teatrze olsztyńskim. Czy mam o to do 

siebie pretensję? Może straciłem szansę popul arności, 

Dzi§ chwyta mnie wiek w swoje szpony 

I czeka jui dół pełen chłodu 

Gdzie cmentarz rozkwita zielony 

Niech dźwięczy mi ostra łopata 

Niech całun mnie biały owinie 

Przygarnie mnie wąska komnata 

Kryjąca się w piasku i glinie. 
(tłum. St. Barańczak) 

Wysłuchał i 7,apisał Krzysztof Gawroński 
fot. Archiwum Teatru Lubuskiego 
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