
T 
TEATR 
POLSKI Zamek Książąt 

Pomorskich 
w Szczeclnlo 

William Shakespeare 

HAMLET 



Być albo nieb ć- o to ;est pytanie. 

Kto postępuje godoiej: tca. kto biernie 

Sto i pod 1radc:m zajad łych tr z ał Io u. 

Czy ten. kto stawia. opór morzu nie zczc;ść 

I w "'ake kładzie im kre:s? Umrzeć - usnąć -

I nic poza t ·m - i przyjąć. źe en 

Usmicr a boleść serca i tys iące:: 

Tych w t rzą ów. któ re do tają ię cjału 

W spadku natury. O tak . taki kon iec 

Byłby czym · upragnionym. U m r1c - usnąć 

pać - i n i ć może? Ha. tu ię po;awia 

Przes1koda: 'akie mogą nas nawiedzić 

S n ·w drtemcc ·mierci. gdv scidrn Jc za nam i 

DoC?c:soy n met? Nic:pewni, wolimy 

W trz, mac. ie; c.hwili;. I 1 tych chwiJ ur 

ług ie. potuln ie prze erp· .me życ ic. 
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Gd, pomy ' l ę. że: każda rzecz. co wokół ro oic. 

Ledwie olśni rozk witem. już zn ika z pamięci. 

Że ne1 tc:j ·wielkiej scenic spekt akle m ezgło nie 

Kierują gwiazdy. skryci w mrok u iuspic jc:nci ; 

Gdy widą jak człowi ka przez r ·Jinoc c kle 

Nieho pt;dzi i w bic:gu zarazem o peta. 

tv1łod, m \J igorem zno zą go aa szczy t. by 

zwykle 

Strąci . gdzie zapomnieni a prn:pa ć ni ·ob ji; ta -

W tedy poczucie owe j nic t .-i ło · i tr ania 

P rzepych t ojej młodości stawia mi przed oczy: 

Widz . jak zas i Rozpad dni twoje poga nia. 

Nie rnogąc . ię doczekać . a ż noc je mroczy:( ... ) 
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KRÓL 
( ... ) Hamlecie: 

Gd1Jc ;est Polonlusz? 

HAMLET 
Na kolacji. 

KRÓL 
Na kofac;i? Gd1ic? 

HAMLET 
Tam. g<łLJc nic on je. ale ;ego jedzą. Właśnie w tej 

chwili rzuca się na niego 1gromadzcn1e 

ro1politykowanych robaków. W bicurcbii 

trawienia robak to najwyższy potentat. Tuczymy 

wszelkie stworzenia na pokarm db nas. a tym 

pokarmem sami siebie tucqmy na pokarm dh. 

robactwa. Tłusty król i chudy żebrak to po prostu 

dwie odmiany tej same1 potnwy dwa danb. ale na 

jeden stół. Na rym sic wSTystko koncq. 

KRÓL 
N icstcty. nlcstct y! 

HAMLET 
J może sic 1dar1yć. że człowiek łowi ryby na 

robaki. które pasły sic ciałem krola · a potem 1e 

rybc. która takiego robaka połknęła. 

KRÓL 
Co chcesz przc1 to powied1icć? 

HAMLET 
Nic. chcę tylko udowodnić. że król może odbyć 

triumfalna proccs;c przez kaszki żebraka. 
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