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.. . Można więc da Hamleta kom en ta rzy ni e czytać, ale 
przeczytać „Hamleta" - i, jeśli kto ma przyzwyczaje
nie - myśleć - - - myśleć!· 

... W dziele tym znajdziecie uszanowaną tradycję 
piękna i uszanowane piękno odległej le gendy, zesta
wione obok i zwarte dwie reszty dwóch scenariuszów 
Szekspira, z których za żadnym bezwzględnie ni e po
szedł. 
M i ał swo je racje i swoją słuszność, że tak a nie 

inaczej1 dra mat ten ostatecznie ujął i - przekazał. 
A jeśli zobaczycie go na scenie, - będziecie też mu

siel i - myśleć! 
Najcenniejszy to podarunek, jaki można otrzymać„. 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

(STUDIUM O „HAMLECIE" ) 



THE 

T ragicaU Hiltorie of 
HAMLET, 

Prince ofVenmar{!. 

By WiUiam Shakefpe~rl' .. 

Newly imprinred and enl.uged ro a'lmon as much 
againe as ie was, according to rhe rrue and peńed 
Cop pie. 

AT LONDON. 
Priored by I. R. for N. L. :md are ro be fold :u hit 

Choppc vnder Saint Dunflons Churc;1 in 

flccrlliccr. 1 6 of. 

TYTUŁOWA STRONA „HAMLETA" 
W W Y D A N I U Z 1605 R O K U 



TYTUŁOWA STRONA „HAMLETA" 
W WYDANIU Z 1605 ROKU 

1601 
NAPISANIE I PIERWSZE PRZEDSTAWIENIE „HAMLETA" 
W TEATRZE „THE GLOB" W LONDYNIE. W !PRZED
STAWIENIU TYM SZEKSPIR GRAŁ ROLĘ DUCHA OJCA 
HAMLETA. PIERWSZYM HAMLHEM BYŁ RYSZARD 
BURBADGE 

1603 

PIERWSZE WYDANIE „HAMLETA" DRUKIEM. 

1604-1605 
DRUGIE PEŁNE WYDANIE „HAMLETA", SKORYGOWA
NE PRZEZ SAMEGO SZEKSPIRA, A WI ĘC PIERWSZE 
AUTENTYCZNE. 

1797 
PIERWSZY POLSKI PRZEKŁAD „HAMLETA" DOKONA
NY PRZEZ WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO ORAZ 
PIERWSZE POLSKIE PRZEDSTAWIENIE WE LWOWIE 
Z WOJCIECHEM BOGUSŁAWSKIM W ROLI HAMLETA. 



. Na .wieczerzy ... Nie tam, gdzie on je, ole tom, gdzie 
1eg? 1ed zą . Właśnie obraduje wokół niego parlament 
po.l1~ycznych robaków .. Ta~ i robak jest potęgą w d zie
dz1n1e naszego odżyw1an1a Po to tuczymy wszystki e 
stworzenia, aby nas tuczyły, a siebie samych tuczymy 
d!c;i robak?w. Tl~sty król i chudy żebrak to tylko dwa 
rozne danio, dwie potrawy przeznaczone no jeden stół. 
Taki jest koniec wszystkiego. 

HAMLET, AKT IV/3 

Nie trzeba wieloryba, słonia i krokodyla ani 
tym podobnych zwierząt, z których jedno zdo lne 
1est zg ładzie wielk ą i ll o ś ć ludzi. W szy wystarczą , 
aby obalić dyktaturę Sull i; o serce i wątroba 
wielki ego i potężnego cesa rza s tanowią śniada
nie dla małego robaczka. 

MONTAIGNE, „ PROBY", KSIĘGA 11 /12 • 

... -· 

Jeśili to nastąpi teraz, nie stanie się po te m. Jeżel i nie 
słonie się teraz, to przecież nastąpi potem. Trze.ba b'>:'ć 
gotowym. To wszys tko. Ponieważ żaden czło~1E'.k nie 
wie, co traci, cóż znaczy stracić caś przedwczesn1e? 

HAMLET, AKT V/2 

Nie wiadomo, gdzie ~mierć nas czeka : ocze
kujmyż jej wszędzie„. ~óż nc:im .zal.eży na tym, 
ki edy to nastąp i , skoro 1est rneun1kn 1one? 

MONTAIGNIE, „PROBY", KSIĘGA 1/19 

/ 



Jak fole krótkie w żwirach morza brzegu 
Tak chwile nasze poś pieszn i e konają . 
I jed na w drugą w chyżym spływa biegu, 
W gonitwie srogiej spoczynku ni e zna j ą . 

Co urodzo ne, gdy nań słońce św i eci, 
Wspin a s i ę tęskn i e ku lat dojrzałoś ci, 
I wne t po strome j pochyłości leci, 
W net da ry Czasu kłamstwem są szczodrośc i . 

Bo Czas dziu rawi młodości purpury, 
Bruzd a mi ryi e urodziwe skronie, 
Wykwinte m wszelkim karmi s i ę natury, 

I ni c od jego kośby nie uchro ni. 
Lecz w iersz mói p rzetrwa swia ta p rzy s złe losy, 
Sławiąc Twą cnotę, mimo Cza su ciosy. 

WILIAM SZEKSPIR 
SONET LX 





Szekspir jest niesłychany. Za każdym razem gdy 
się go czyta lub ogląda, zdumiewa ta zuchwała 
prostota, z jaką sięga ręką do samych trzewiów 
życia. Dlatego, gdy chodzi o psychologię, w ja· 
kiejkolwiek epoce, wśród jakichkolwiek „prądów", 
zawsze pomiędzy najśmielszymi odkrywcami 
prawdy znajdzie się - Szekspir. 

BOY-2:ELENSK 
„Flirt z Melpomeną" wieczór p ierwszy 

Hamlet - czy wiecie, co znaczy to i m ię? 
Jest ono wielkie i głębokie, oznacza życie 
ludzkie. Hamlet to ty i ja, i każdy z nas 
w większym lub mnieiszym stopniu, zarów
no w tragicznym, jak komicznym, zarówno 
w_ żałosnym, jak i grnzę budzącym znacze
niu„. 

WISSARION BIELINSKI 

WIS SAR I O N B I EL I Ń S K I {1811-1848) rewo-
lucyjny krytyk i publicysta ro>yjski,, 



Hamlet jest osobowością doskonałe ludz ką 
przez swó 'i kompleks, przez swoje rozterki psy
chicz ne. D atego nawet ucze ń szkoły d ra matycz
nej może wnieść do tej roli swoją wrodzoną 
uczuciowość, znależć w sobie możliwości ukrwie
nia jej i ożywienia . 

. „ Psychikę hamletowską można będzie odtwo
rzyć w każdej epoce, bowiem przemijające wieki 
nie zdołają jej niczym wzbogacić. 

LOUIS JOUVET 
„Reflexions du comeedien" 
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Jak zbędne są w ogóle dekoracje teatralne, przeko
nano się ponoć w sposób szczególny w związku z wy
stawieniem sztu'k Szekspira. Czyjeż bo sztuki potrzebo
wały bardziej pomocy ze strony oprawy sceniczne j 
i kunsztu dekoratora ze względu na ustawiczne przery
wanie toku akcj i i zmiany jej miejsca? A przecież był 
czas, kiedy sceny, na któryc h je grono, wyposażone by
ły tylko w zasłony z lichego, grubego materiału, które 
podnosząc s ię, ukrywały gołe ściany, zawieszone naj
wyżej matam i albo tapetami . Tylko wyo·brażnia mogła 
przychodzić widzowi z pomocą w zrozumieniu sztuki, 
a a ktorowi w odegraniu roli . Mimo to powiadają, że 
utwory Szekspira były wtedy bez wszelkiej wystawy 
bardziej zrozumi ałe n i ż później , kiedy ją stosowano. 

G. E. L E S S I N G 
„Dramaturgia hamburska" 



„.Bohaterem angielskiego teatru jest teraz Kean. Jest to mały, 
ole dobrze zbudowany człowiek o szybkich ruchach, mądrych i wy
razistych oczach. Wi elu, którzy znali ieszcze Garricka, twierdz i, 
że Keon jest do niego podobny. 

Sceny wesołe, wszystkie dowcipne ,pomysły, ws~ystkie złośliwe 
i gryzące dowcipy wypowiadał Kean w tonie komediowym . Noto· 
miast w tragicznych partiach swej roli był dość nieporadny. Jego 
dykcja jest wręcz przeciwna dykcji Kemble'o. Mówi wszystko szybko, 
Spiesznie, na czym cierpi powaqa roli . Akcentuje i robi pauzy 
w sposób jeszcze dowałnie1szy niż Kemble , a także jego mim iko 
nadaje słowom inny sens, niż się to rozumieć zwykło . Jego gro 
obfituje w przerwy, nagłe porywy, głos opada, oby nagle wzrosnąć 
znów z gwałtowną silą. Pewne kwest ie, które zdawaly si ę już po· 
rzucone, nagle podejmuie z powrotem. Gra iego jes t p e łna takich 
niespodzianek. Jest on rzeczywikie niewyczerpany w pomysłach , 
by swą rolę rozłożyć na mnóstwo interesujących aforyzmów, tra· 
gicznych i komicznych. Ten jego sposób przyczynia s ię niewątpliw ie 
da tego, że publiczność entuzjazmuje się jego grą . Podczas gdy 
Kemb l'e przetrzymuje widza aż do znużenia , Kean sprawia mu ciągłe 
niespodzianki, zachowując się jak zręczny kuglarz. Czyni to z wiel
ką swobodą, często jednak jego słowa i ruchy odbiegają daleko 
od tego, co dał poeta. J es t to niejaka „igranie z grq"1 które 
szkodzi bardzo poecie, więcej jeszcze, niż sposób recyrocj1 Kem
ble' a „. 

LUDWIK THIECK 

Ludwik Thieck (1783-1852) - wybitny niemiecki poeta ro· 
montyczny, dramaturg i krytyk. 

u 
„ .Widać była, że artysta musiał. za mia.du. rol~ tę grać zupełnie 

inn ymi siłami, ale z pewnością po1.mował 1q 1 wowczas w t~n s.am 
sposób. Melancholiiny, skarżący się człowiek, szla~hetny c1erp1ęt · 
nik, to było to, co nam pokazał Kemble. Płakał duzo 1 za cz ęs to. 
N ie które sceny wygłaszał doskonale, np .. scenę !- aktorami! .ole nie 
była prawie żadnei różnicy pomiędzy lze1 .s~Yrn' ~ powazn1e1 szym1 
częściami dramatu i nie można było rozrozi:11c wierszo ?d. prozy . 
Wielkie sce"'Y• pełne namiętno ś ci, prze chodziły bez wra~en10,. np . 
scena z duchem .. „Miss Stephens byto n1 es_zczęsną Ofelią. N1gd)I 
ie szcze nie widziałem tei roli tok grane1 , tak 1ą P?eta bf.dmyś ~ł 
t. zn . lekko, ruchliwie, z. w~zi~k i em, n?wet .w ~cent~ ~ _ę u. o 
wychodzi zaws ze zbyt up1orn1e 1 .~ktork1 zda1_ą się w1d~1ec :'.tym 
swą zas ług ę, aby te sceny uczyruc strasznymi, a racze\ od1azo1 q-

ey~)· scenie na cmentarzu z grabarzami pozwolo~o ~ob ie zn.ów na 
komiczne dodatki . Skoro pi e rws zy_ grabarz . ?ddalił się , drugi prZ)I· 
s t ę puje do kopan ia grab~ i _zde1mu1e swoi kubrak, potem drugi , 
trzeci itd., moź.e dwanaście roznych barw 1 kszrałtow ... 

LUDWIK THIECK 

John Kemble, EdmuPd Keon - słynni aktorzy angielscy na 
przełomie 19 stulecia wykonawcy roli Hamleta . 



P O L S K I E P R Z E K Ł A D Y „H A M L E T A" 

1797 - W oici ech Bogusławsk i 
1805 - Jan Nepomucen Kamiń s k i 
1840 - Ignacy Hołowińsk i 
1857 - Józef Komierowski 
1862 - Józef Paszkowski 
1870 - Krystyn Ostrowski 
1890 - Jan Ka sprowicz 
1894 Leon Ulrich 
1894 Władysław Matla kowski 
1922 - Andrzej Tre tia k 
1935 - Zdzisław Skłodowsk i 
1952 Roman Brandstaette r 
1953 - Władysław Ta rnaws ki 
1954 - Jarosław Iwaszk iewicz 

- Ksawe ry Pusłowsk i * 
Witold Chwalewik * 

Według spi su sporządzonego 
p rzez Stanisława He l sztyń s kiego. 
„Pami ętni k Tea tra ln y", 1954, zesz. 2/ 10 

• Prze k łady jeszcze nie apu blikawane 





Bydź albo niebydź? Otóż to iP.st pytanie ... Jestże szla
chetnieyszem dla duszy znosić ostre ciosy niesprawie
dliwey fortuny, czyli stawiaiąc się opornie mnóstwu nie
szczęś ć, wstrzymać ich nawal i skończyć one zawsze? 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Już czas z nieporuszonym wybierać obliczem 
Smierć albo gorzkie życie i stać z czegoś niczem. 
Bóstwo! Jeżeli jesteś, oświeć maj ę wolą, 
Mamże starzeć pod srogą schylony niedolą , 
Wi ędn icć dłuże j lub skoriczyć okropne rozpaczy? 
Cóż jestem, kro mnie trzyma i co się ś mierć znaczy? 

STANISŁAW TREMBECKI 

Być albo nie być, ta wielkie pytanie. 
Jestli w istocie szlachetniejszą rzeczą 
Znosić pociski zawistnego losu 
Czy też, stawiwszy czato morzu nęcizy, 
Przez opór wybrnąć z niego? 

JóZEF PASZKOWSKI 

Być albo nie być, oto jest pytanie. 
Cz.y jest szlachetniej, aby duch nasz znosił 
Pęta i str·zały gwałtownego lasu, 
Czy za broń chwycić przeciw morzu cierpień 
I zmóc je w twardej walce? 

ROMAN BRANDSTAETTER 

Być czy też nie być - oto jest pytanie. 
Czy szlacherniejszy widny duch w znoszeniu 
Pocisków oraz strzał gniewnego losu, 
Czy w pochwyceniu za broń przeciw morzu 
Przykrości, by im kres polożyl opór? 

WŁADYSŁAW TARNAWSKI 

Być czy też nie być? Oto jest pytanie' 
Czy jest szlachetniej cicho znosić w duchu 
Ciosy i strzały zaciektego losu, 
Czy porwać oręż przeciwko otchlani 
Cierpień i walczyć? 

JAROSŁAW !WASZKIEWICZ 



Wojc iech Bogusławski. Uwagi załączone do 
p ierwszego po lsk iego przekładu „Hamleta" . 
„Dzieło dramatyczne" W . Bogu s ławskiego 
Tom czwar!y. Warszawa 1821 roku . 

Tragedyia Ham.l et, 
co do tre śc i swo 1ey 
utworzoną była. Co 
w ie le odm iennq • 

którq tu czytelnikow i •przedstawi l iśmy, ies l 
zu pełni e taką, d·aka w pomyśle Shakes peare 
do ukła du , po ziołu i rozw i ązan i a osnowy, 

. Sztuko1 którey rozciągłość polrzebuie do wysławienia naymniey 
pi ę ci u godzin, która żadnych dramatycznych niezachowując pro · 
wideł, przez ubo czne, jedność osnowy zrywaiące zda rze n ia, mo r
duie umysł słuchacza: która wprowadze niem na Scen ę nie przyzwo i
tych osób i odrażoiących widoków, poniża godność Tragedyi; sztuka 
nakoniec , która w rozwiązaniu swo iem uchybia moralnego celu, 
ka rząc śmiercią wszys tk ie równie n iewinn e ioko i wyst ępne osoby ; 
w o~~ieceńszym wieku, niemogło ani bydż wystawioną bez p rzy
zwo i te1 popra„vy, o n i zupe łn ie zapomnianą, dla innych n iezapr ze
czonych p i ęk n ości, ja kie sam tylko Geniusz Shokespeora stworzyć, 
i cechą n ieś miert e ln ości mógł oznaczyć . 

. .. Słowny An f} i e łski Aktor Go r r 1 c k, chociaż i eden z naygor
liws zych czcicieli dz ie ł Shakespeare, znaiqc, że w 18 wieku ta iego 
Trng e dy io tak, iok napisaną było, wy s łowioną bydżby n ie mogła; 
r. o yp icrwszy znaczne w niey poczynił odmiany. OpuSciwszy uboczne 
Forfinb rasa „.,prowadzenie sk rócił zbyteczną rozwlekłość, opu ś cił 
wyiozd Hamleta do Anglii, od c iął Sceny grabarz y, pogrzeb Ofelii, 
i wi ~ le in nych n i edorzeczności; ole do~adzoiąc upodobaniu swoich 
rod aków, iakie mo iq w mnóstwie um1eroiqcych na Scenie osó~; 
rozw i ąza ni e Sztuki to samo, a zatem i śmierć H om leta zostawił. 
Dopiero, wi elu pięknych dramatycznych dzieł Auto r i niemniey sław· 
ny Ni emieck i Aktor Schroeder, niemaiąc przyczyny stosowa
n ia się do smaku Angiel sk ich widzów, przero b i ł dla Wiedeńskiey 
Scc1w Trogedy i ą Hamleta tok , iok iq czytelnikowi pr:r.eds owili śmy . 
Z b liżył o n iq znaczn ie do dramatycznych przepi sów i zachowawszy 
wszystk ie prawdz iwe iey pi ę knośc i, wiele szkodzących onym uchy· 
bien nader rozsąd nie poprawił. Oprócz j ed nośc i cza su, która zo 
c zyn o iąc s i ę o północy 1ednego dnia, kończy dopiero p rzed wie
czorem drugiego i około 30 godzin zabi era, iedność mieysca i os
nowy dok ł ad n ie są zachowane. Po opuszczeniu wyprawy Fo r t i n
b r o s a, iako wca le do zdarzenia Hamletowe~o ni eno/eżqcey, 
ca ło osnowo, samym tylko losem Hamleta zaymu1e słuchaczów . -
Po ni ewa ż ca ły V Akt, (w którym wy iazd i powrót Hamleta, rozmowy 
i: nraborzam; , Exportac yia Ofel ii , i odrażaiące na Cmentarzu Sceny 
umieszczo ne by ly) zupełn ie iest opu !;zczonym; cztery •.vi ę c p ierwsze 
na 5. podzie lone, i odmiennem a do d zieiów stosownem rozwiązo „ 
niem za ko (1czon e zos ta ły, Ha m let nie oddala się z Da nii, bo mu 
l eg o nie dopełniona pomsta za S mi e rć Oyca niepowin na dozwa l a ć . 
K laud iusz n i eużywo sposobów pozbycia się iego p rzez: wezwan ie 
do uta rcz ki z Laertes e m, bo sk utek onego nie ty lko wąt pl iwym, ole 
na we t był n iepodo bn'fm. Mógł bowi a m Xiąże nieprzyiqć wyzwania; 
móg ł La er tes n i eronić Xi qżęc i a; mógł nakoniec Hamlet nie wydrzeć 
szpady przec iwn ikowi dla ron ien ia iego nawzaiem. Za trute w ino, 

·przy pożegnaniu 1ttypić miane, iest da leko prostszym i pewn ieyszym 
<pos obem. Przypadkowe wypicie truci zn v prze z Kró l owę, iest nader 
s:osow riym wynal ozk iem. Królowa bowiem sa ma swoie karząc wy„ 
sl~pki , ocala życ ic synowskie i w se rcu iego odiyw ia ch ęć pornsty 
?a 0 1co. Królew ie i Laer tes , ioko n iew inne osoby ni eg iną, soma 
ty lk o zb rod ni o od nos i koręo a to k moralny ce l dope łnionym i trwa· 
go słu cha czów o los Haml et a zospokoionq zoslo ie .. . 

.„: 

cuzkich, o szczegółniey do wybor nego dzieł Shakespea re, p rzez 
niemieckiego Autora Sc h te g e J przełożenia, ~tdrd n ni e :z bliżo
nem zostało . 
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Ta Tragedyia wystawiona w Oyczystym ięzyku pierwszy raz 
1797 roku we Lwowie, sprawiła wielkie wrażenie i w ielokro tnie 
a zawsze z upodoban iem publicznoś ci powta rzaną była. Ni ez apom
nian y Owsiriski ro l ę Klaudiusza, a l .p. Pi e rożyriska rol ę Ofelii, 
osobliwiey w Scenach obłąkania, do zachwycenia wystawili . Grona 
p6 t niey na Warszawsk1ey Scenie, przez znakomi te ta lenta JPani 
Trusko lawskisy w ro li królowey, ledochowskiey w roli Ofelii, JPa
nów Szymanowskiego w Ha mleta, i nieadżalawanego Pawlawicza 
w La ertesa rolach, udoskonaloną zasia ł a. 

To ostatnie iey tl6maczenie, które w tym zbiorze czytelnikowi 
prz eds tawiamy, iest zupełnie nowem , Kilka Scen przez Schroedera 
przełożonych podlug Ory~inalu umieszczonemi, wiele opuszczonych 
myśli dodanemi zostaly, 1 cale przekładani e do naylepszych lra n
cuzkich, a szcczegó ln ie~ do wybornego dz ie l Shakespeare, przez 
niemieckiego Autora Sc h Ie g e I przełożenia, starannie zb liżo
nem zostało. 
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