


Osoby dramatu 
HAMLE"l 

syn zmarłego I bratanek obecnego króla 
GERTRUDA 

królowa Oenlł, matka Hamleta 
KLAUDIUSZ 

król Danii 
POLONIUSZ 
mlnisler stanu 

LAERTES 
syn Polonlusza 

OFELI A 
córka Polontusza 

ROZENKRANC, G ILDENSTERN 
dworzanie, przyjaciele Hamleta ze • ludiów 

FORTYNBRAS 
k51(\2:ę Norwegii 

DUCH OJCA HAMLETA 

Sceny 
VVESELE 

DUCH OJCA 
KONSPIRACJA 

SPALONE LISTY 
SZALEŃSTWO I METODA 

PUŁAPKA NA MYSZY (AKTORZY Z ZAGRANICY} 
PO.ZEGNANIE OFELII 

KULISY WŁADZY 
WEŻ ODE MNIE TEN FLET... 

MODLITWA KLAUDIUSZA 
MATKA 

WYJAZD 
EPILOG 

SZEKSPIR /1564-1616/ 
1598 - otwarcie teatru uThe Globe" 

1601 - „Hamlet" 
161 1 - kornedianci angielscy w Warszawie 

1613 - pożar teatru ~The Gfobe" 
1642 - rewolucja w Anglii, purytanie zamykają teatry 

.Hamlet jako teatr joctnego aktora .. 
Czyli monologi z .Ham lołe"? 
Otóż nie 
Piotr Kondrat próbuje przedstawić calą sztukę Szekspira. 
pri.yna/mnlej jej nojwetniejsze w lki 
które Jak w soczewce skupia posiać Hamleta. 

M ói .:Clblc9 f-">C>l("ga " łl'. '"' że 9"<1'" ł ł „,le •.-., air '"" 
v.'}'lt'lc:~o.,., , z akcji ih•~ych lduc:%owycl, 1 •osfo I, _i'"'''"" ~ 1,i,.,, i "' 

"lc1•sfct1~•'>' '" dl .. 10~1 1, t'"'d•,ajd ui1• jl" ""cd::y ' "1irl;-a1•1i, czyli "'ied::y 
iwtodkoml •" oj.i-go og"l:iko . Tok , !!pcktokl "0:91ywa •ie pr:y 

::yw)'. •» 0 9 ,... li., kló'j' ~ l,„„lrt r'02f' lfl '" rhi„nch, w m lcisc" 

odl„ 9lym d ofrc.jal1, ych 09„i•k :'-ycla pt<bll .... ="''90 
Mój "prldn ld w!l1•óltwo~;:y wyob„a~ttio wid:'.'ów. Ko- l'l" 

wld:i "\\l<"'lą Ofelii;, ~'''Oi('!)C" włc:u:~c r, , „wd q ' "ałlce .. . Poło•,fl.-; :'.' 

.fC\ko 111i"lsłcr slo ,...1• H1c>2t• 111irć dla jl'.1•,~90 "Y!i't okh1nl"r90 
P"•"'l„ro, GI dla l1,1ii•go ~·~ loko f„ego wojewod y. I 101•,lrl !o 

:w1c„c::iadlo, każ dr 111o:::c w •1lm zobac::yc:! t•lo·ylQ c:::e"c:! 5l~l·lc . 
Ale QHa•nll!I" Io tok:i>r :::wir.-c:.iadlo, kló•'<' 11 l<a::1<ic i Io, co 

•1łrwidzia l"e. To vvyp„.:iwci cło krah,y, % i<IPI'•'} s it: 11ić wJ'aco, 2 

którf'j 11'\lr w.-ócil rlot,1d źCldc•1 owo1.tc1rnik. Podf'j"'"•ię fę 

wyp„owc '>O•noł"ic i ::: l'eh1q oclpowicrl;;-io f•K•~ck-., o le 9o•·cico 
:„•pl"Cl•:ro•» do hll'j wkbów. 

. I lcunlrt " t e> 'l::leok(\, k•ól'o .-o:pc:tł jC'\l.o 20J'i~. pac;H 1 

90>' 1CA:l<i łow.:u·:::}'S:::qc.~j wc:d„ćwcr ru:I": :OydC" . Te> pl'ćl•(\ 

z l'apc.-.hio dk1l-lo :c• l'o9i, 1 ···óbo ="""e„:-r1,I "'C' :: " i"' i f'Pd ,cc:lo 
' "'"lki. P.-o:eciw•"k •1tc ic~l l1""\ ł\\1)' 1 ł l':rba ""= 11 ..-;;:-yć ::- j lO•·o;:.ką Tr111 

ba„d:icj, ::e w i "')!'kim ,•c:lc!ł1ny1 o łd 11 1 11w:-r.mr l"Y~ lliC' wie"'~, 

P.!:>. :Jcs::c::c „a: l='iofr l<C>t,d.-C't l ' „Ho111ft'f~ ;oko d1·amol włC1d2 )!' . . . 

.:Jak I łwo zapo1"i•,amy, ::" c::: lowlck lcsl korc„,q st ... vo>':chlL"l· 

\:\Jladzo to "ie tylko wl ·ll<ir "'ocał'-i lwo I P""~"""' Io tak.:.'!c. "'air. 
• 11icJ:;C.ow~ci, wlad~o łokci l11e11 mol" p t":::l'dr.id·1C""'" ·o, c:::a„01111 

p o r··osłL1 rod;:h,a. \ \ 1lod::("I łr także P""Y"' ""'' i •'~"}'' I, Wll i'lo~ci •1orl 

'""Ymi, ir d">r90 ~wiołc>J"09l•1d" •1c:td i"''Y''' 1wlałupogłodcm. 
M 11ic osobl~cie i•1•h.jr r••'Y"" ' ' ko"o"'ii l\a~ •.t-••1·-c 111 : yc1a. L.o 

\\IC'\~·fc ! q Il' \.'-'!>;)!',! I ir O'łiC19 "1~cm eko,...OHllG ;: l\C 1 l<i~dy ludzi;:, ni,~ 
połt'afią c ir ;;. )!'c! sic. fy.:1c••t A :i:yci'" ,,ie fl'wo wi.~.:::: • 1 ic .. 

\)id" kov..dt ~1~ 




