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MIT HAMLETA 

Boh ater każ de j epoki. Jeden z na j większych 

mitów europejsk iego tea tru. Posta ć, która opuściła 

s cen ę, by funkc jono vać w na jszerszej świadomości 

s połecz n ej wszystk ich okresów nowożyt nej kultury. 
Konkretyzowa na na tysi ące sposobów. Wciąż zmie
niająca oblicze. Modelow ana na obraz i po dobieństwo 
kolejn ych pokoleń. Wykładnik i symbol przeróżnych 

światopoglądów. Ar chetyp. 

Niespotyka na to kariera boha tera literackiego, 
k tóry wyszedł daleko poza krąg literatury, k tóry stał 

s ię własnością przeróżnych, odmiennych czy wprost 
przeciwstawnych form acj i światopoglądowych . Nie ma 
w zasadzie epoki kulturowej, która nie stworzyłaby 

własnego H amleta, swojego m itu księcia Da ni i. Wie 
lowarstwowość drama tu S zekspira u możliwiła swo
bodne operac je interpretacy jne na jego bohater ze. 
I chyba dla tego właśnie n ależy on do tak is totnych 
elementów badań es tetyk i i świadomości w europej-
kiej k ulturze. Stereotyp Hamleta, konkretnego H am 

leta -danej epok i, pozwala dociera ć przezeń do istot
nych pokładów, do najbardzie j podstawowych wy-
0brażeń o ś wiecie, wśród k tórych obracali się twórcy 
danej k onkretyzac ji. I dla tego właśnie stanowić musi 
podstawę pr zy próbach reko nstrukcji początków pol
skiego szekspir yzm u. 

Polski Ham let przedlistopado wy wyrósł z dłu

giego procesu śc ierania się różnych konkretyzacji, 
z całego nurtu przewartościowa11 . jakie na stąpiły w 
związku z tym dramatem i jego b ohaterem w dru
giej połowie XV III wieku we Francji i Niem czech. 
Odosobnione próby w!ączenia bohatera szekspirow
skiego w ak tualnie występu ją ce modele kulturowe 



należą do okresu jeszcze wcześn iejszego . W roku 
1705 powsta je we Włoszech opera o .Hamlecie oparta 
na tekści e Aportolo Zen no; zaś wyprzedza j ący wsze· -
stkie europejskie przeróbki pierwszy Hamlet klas:. -
cystyczny wyjdzie w roku 1748 spod p ióra Alek andra 
Sumarokowa. I chociaż ów Hamlet rosyjski nie umrze, 
by w ostatnim akcie móc poślubić Ofelię, w dalszym 
rozwoju szekspiryzmu pam ięć o nim zagi nie zupeł

nie. Rosy jska konkretyzacja - w pewnych poc iąg

nięciach interpretacyjnych nieomal sen lym entalistycz
na - nie odegra żadnej roli w dalszym marszu księ 

cia duńskiego przez europejską scenę. 

Dla polskiego Hamleta przedli~topadowego bez
pośrednie znaczenie mają - jak się powi e dz iało -
realizacje francuskie i niemieckie. Tylekroć malirc·
towany w polskiej dyskusj i o Hamlecie Ducis, opie
rając się no tłumaczeniu La Place·a dał dramat k tó 
rym usiłował wmówić Szekspira klasycystom.' J ego 
Klaudiusz nie jest bratem starego Ham leta, Gertru 
da . _miast pój~ć za ukochanego, zadręcza s i ę wyrzu
tami sumienia we frazeologii sprytnie podpatrzonej 
u . Fedry. Zaś Ofelia jest - jak się godzi - księż 
n~czką . Każda z postaci ma zaufanego bądź powic: 
mka. Duch ośmiela się pojawić bohaterom wyłączn :e 
we śme, Klaudi usz dyskretnie umiera za k uli sami, 
klasycy l ' czne relacje zastępują działania sceniczne 
a ~istoriozoficzna tragedia przekształca s ię w drama~ 
o rn trydze pałacowej. 

W tym samym czasie występu je ze swym Ham 
leter:i Piotr Le Tourneur . W kontekś c ie przeróbki 
Duc1sa w dramacie Le Tourneur'a in ter esu j nie tyle 
tekst główny co sugestia inscenizacy jna aktu I: . 

„Sc_ena przedstawia plac przed pałacem . z Je
WeJ strony zna jduje się wysoka wieża z cho
r~gwią duńską rozdymaną przez wiatr; w głę 
bi .m~rze, do brzegu przytyka grobla. Księżyc 
św1ec1 słabo. ( ... ) 

Duc~ ukazuje s i ę w głębi placu: jest w peł nej 
zbroi; u lewej nogi ma łańcuch : w prawej rę
c~ trzyma buławę, przyłbica hełmu pod n ·e
s10na_ Włosy ma s iwe, a rysy twar zy wyrafa ' ą 
ból". . 

Rozd:mający chorągiew nadmorsk i wiatr, księżyco\ ·a 
poświat a, sku ly brzęczącym i łańcuchami <Juch o Ja 
dym _bol~snym obliczu .. . Cala konc pcja sceny, zestaw 
r: kwizytow i styl gry gotowy. Estetyka sen tymenta
lizmu szyku je s ię do ataku. 

. Bliż s z a polskie j scenie tradycja niemiecka p rze-
biega podobnie, choć w konsekwencjach idzie zde
cydowanie dalej od fr ancuskiej. Już u Fr anciszka 
Heufelda (Wi edeń 1773), ch oć jak na epokę przystało 
b:ak. grabarzy i postaci epizodycznych, rzecz wyraź
nie .i e ~~ak ksz_taltuje się pod kątem nie narracji li
terackie .i a .dz 1ał~nia scenicznego. Heufeld stara się 
syntety~owac akCJę nadać jej tempo, wyeksponować 
dzlalame Hamleta, siłę jego decyz ji i sprawność rea -

lizacj i zamier zei1 .. Pomysły Heufelda przy jmuje Schri:i 
de:- i wyprowadza z nich dalsze konsekwenc je. Wy
nźnic skraca i uwypukla akcję, p unkt ciężkości pr ze
nos i na działa n ie sceniczne, wśród częs tych zmian 
dekoracji nadaje dramatowi charakter widowiskowy, 
ekspon ując sceny cmentarne. zdecydowanie zm ierz a 
ku efektom gotyckim. Hamlet Schrodera jest ener -

iczny i czynny. 

\Vrychle jednak dominująca staj e się w Niem
czech sentymentalistyczna, melancholij na interpreta 
c ·a tragedii o d uńskim księciu . W zgodzie z przecho
dzeniem HamLeta na pozycje „tkliwych wzruszeń" 

konl·:retyzuje się stereotyp Klaudiusza - tyrana i P o
loniusza - błazna . Uniwersal istycznie tr ak towana 
uczuciowość pozwala scenie sentym enta lnej na zupeł

ną dowol ność kostiumu i dekor acji. Znaczenie m a 
wyłącznic k lima t „r ozterek duszy' ". I nic dziwnego, 
że n iemiecki Hamlet doskonale czu je się w kostiumie 
fran cuskiego r okoko, w stro ju czarnym jak jego my
śli , z podkreślającą bladoś ć oblicza białą kryzą i ko
ronk owym kołn ierzem, z oczy.ma ocieniony.mi obszer
nym kapeluszem z piórami. Czarny książę tym wy
raźnie j odcina s i ę od wykwintnych strojów dwor · 
skich, od wysokich fryzur królowej i Ofeli i. Swoisty 
mediewizm tego czasu nie dotyczy wszak pra wdy 
obyczajowej - Hamlet ma prezentować dominującą 

prawdę uczuć . 

Mit Hamleta - nosiciela migłębszych mądrości 

życia i na jsiln ie jszych ludzkich uczuć - szybk o po
jawił się i w kręgu polskiej świadomości estetycznej. 
Ale czy rzeczywiśc ie Hamlet odegrał dominuj ącą rolę 

w rozwoju szekspiryzmu pr zedlistopadowego? Na ile 
i czym istotnie wyszedł poza krąg obiegowych ste
reotypów teatra lnych, w rama ch których obraca s ię 

cala reszta ówczesnych scenariuszy szekspirowskich? 
Czy przypadkiem ma joryzacja roli Hamleta nie wyn i
ka z ogólnej mitologizac ji tego dr amatu w świado

mości romantycznej i zajmujących s ię dziejami księ 

cia Danii przedstawicie li epok późn i ejszy ch aż po 
nam współczesną? 

Wygląda na to, że nie Groby W erony i H am
let - jak się to Z\\"yk ło uważać - a H enryk I V 
otwierał Szekspirowi jego polską drogę . Twardym 
prawem teatru żył jednak dopóty tylko, dopóki był 
grany. Z czasem zaginął w zapomnieniu. Inaczej z 
Hami etem. J ego S\\·atami z tea trem polsk im byli 
wszakże na jwięksi włodarze naszej ówczesnej sce
ny - Bogusław ki i Kamil'lski. P ierwszy wprowadził 

Hamleta na scenę . drugi powiódł go w da lszą drogę. 

Szczęściem zachowały się obydwa scenariusze. 
Zacznijmy - co mu s ię z wieku i chronologii nale
ży - od Bogusławskiego . Wszystkie s iły i środki 

sceny Bogusławskiego - jak to rzadko w teatrze 
bywa - w r oku 1798 połączyły się zgodnie, by lwow
ska prapremiera Hamleta mogła w dniu 9 kwietnia 
wypaść z należnym jej splendorem. Króla gTał zna
jący hamburską prapremierę Schrodera Kazimierz 



Owsińsk i , Ofelię powierzono Franciszce Pierożyńskfoi. 
zaś r ol ę tytułową objął sam Wojciech Bogu sławski. 

Kiedy po powrocie do Warszawy Bogusławski wzno
wił H am leta, rolę tytułową oddal Szymanowskiem;., 
królo\ ę Truskolaski j, Ofelię Ledóchowsk iej a Lae:· 
tesa Pawłowiczowi. Przeróbk ę Bogusławsk iego gr::
wano przez cale lata i choć c ieszy ła s i ę sporym pr
wodzcn iem, nigdy nie należała do największy ch suk
cesów sceny BogL1sławskiego. J ak \ yglądała? 

Ki edy Boguslaws <i przygotowywał do ciruk·.i 
\\ego Hamleta, tekst sztuki opatrzył życiorysem 

Szekspira i Uwagami nad Hamletem. Te materiał:; 

pozwalaj ą dziC:: zrekonstruować poglądy pierwszego 
polskiego t! umacza na tragedię Szekspira . Nie ma 
w tym mic· . cu sensu pO\\Ta cat raz jeszcze do owa
dów wyrzucania przez Bogu ła\\· skiego grabarzy ·::,· -
jazdu Hamleta do Anglii, króccnia czasu akcji C: 
:rn godzin i ograniczenia jej do 10 miejsc. Podobnie 
nic wydaje si ę tu istotne relacjonowanie dawnych 
dysput o powodach zmiany zakończenia sztuki. Dą 

żen i e do klasycystycznego finału jest już osta tecznie 
ustalone. Rzeczy te powszechnie znane i przeanal izo
wane po wie lokroć. 

Wa:-~o natomiast Z\Vrócić uwagę na posób, ·· 
jaki Bogu s ławski in terpretuje powód z upełnego po
minięcia \·ątku F rtynbrasa. „Ten cały epizod - p'.-
ze autor - jako \vcale do zdarzenia Hamle ta ni e
należący . \V poprawie sztuk i opu zczony został". Zd;., 
nie to wykazuje nic tylko klasycystyczną dbałość n 
jedność akcj i. To równocześn i e ugesti interpretacji 
całego dramatu . Haml et wyraźn ie jest dla Bogusia ,._ 
skiego nic dramatem o h istorii czy tragedią o cizi -
jach władzy, w której mo tyw Fortynbrasa bardw 
„jest do zdarzenia na leżący" - ale sztuką o ko!" -
kretnym władcy, o jego życiu i śm ierc i. Hamlet staje 
si ę na poły sztuką o wymiarze abstrakcyjnej t ragedii . 
na poły opowieścią kryminalną , na poly w końcu ł." -
torią psychol ogiczn ą . Tak pojmując tekst, w tym 

k ierunku prowadził zapewne Bogusławski i jego i ;- -
scen izację . 

że Bogusławski pojmuje Ilamleta w kategoriach 
opowieści kryminalne j z wyższych sfer , wyraź~~ ' ~ 
świadczy zawarta w Uwagach motywacja czynó-,\· 
bohatera . Dowiedz iawszy się od Ducha całej pra\\·c:. 

tym okropnym morderstwem przerażony Ha::1 -
let , poznaje natychmiast jakie i jego niebez
pieczeństwo czeka. gdyby docieczono, że :nu 
sprawca ojcowskiej śmierci jest wiadomym . 
nimby zapewnił sobie sposobność dokonar-:a 
swe j zemsty. 

W tym nurcie moty\l,:acji Bogusła\ ·ski jakby zbliżał 

si <: do przedszekspirowskicgo Hamleta - do Kyda 
traged ii zemsty . Adaptator wszakże - jak się :·ze
kło - dużą równocześnie przywiązu je wagę do psy -

ho!ogicznego aspektu akcji. 

Po opuszczeniu wyprawy For tinbrasa ( .. ) cało 

o_nowa, samym tylko losem Hamleta za jmuje 
słuchaczów. 

Charaktery działających o ób ą zupełnie te 
same jakie im Sha espeare nadaw~i ł (. .. ) Wszy-
tkie osoby (. .. ) ~ą żywym stanów i obyczajów 

obrazem, a dowodzą, jak głęboką Shakespeare 
posiadał znajomoś ·. najskryt-szych lud; k iego ser 
ca tajemnic . 
Nie dajmy s i ę zwie't pozorom. Wyjęta z kon

tekstu teza Bogusławskiego o prawdzie psychologicz
ne j i obyczajowej brzmi nieomal jak cytat z polemik 
Mochnackiego. Funkc jonuje jednakże w obrębie zu 
pełnie odmiennej formacji : wiadomo ' ciowej i zatem 
z ola inne po iada znaczen ie. Tkw · glęboko w es te 
tyce wieku XVIII. Od samej już strony tytułowej, 

gdzie Bogu_ławski z pe\\·nym p:·zekonaniem podaje, 
że pracę podejmuje \\' oparciu o ory ina! przez Schro
dera popraw i o n v. Zaś w U tn1r.11rh twierdz i bez
pretensjonaln ie, że choć „podział uk'.ad i rozwiąza

nie osnowy inne", treść oryginału ... nie uległa żadnym 
zmicinom. A równocześnie dodaje, iż Hamlet bez po
pra\'-·ek zupełnie nie nadaje się do prezentacj i w wie
ku o "wieconym. Myśl wikła si ę. a sprzeczności mno
żą coraz bardziej . Bogusławski usiłuje pogodzić ze 
sobą ewidentne sprzeczn ośc i - wmówić pozorną wier
ność z oryginałem, a jednocześnie wymodelować rzecz 
całą na gust zupe ł nie przejrzysty. Pokażmy kilka za
ledwie przykladó "!l: 

Akt I, scena 1. Skreślone zdanie, które mogło 

by suge:-ować średniowieczną wiarę w duchy. 

Akt II. Pożegnanie P olon iusza i Laertesa. Dia
log miast charakteryzować dworaka Poloniusza . 
czyni zeń klasyc:styczny tereolyp ojca, którego 
zadaniem jest snucie moralizatorskich maksym. 

Akt IV. Słowa „szczur, zczur" zmieniono na 
„To zlodz .cj zapewne". Słowo „szczur" nic 
przystoi tragedii. podobnie jak wywlekanie cia
ła. Dlatego Hamlet na rękach wyniesie zwłoki 
Poloniusza. 

Akt V. Bogu bws i radzi opuścić część pieśn i 

Ofelii jako nieprzyzwoitą. 

Fr~c ląd wyłożonych przez Bogusławskiego m otywacj i 
cz wala twierdzić, że ojciec sceny usiłował napisać 

H amleta - tragedię klasycystyczną . Czy mu się to 
ca ło? Czy i na ·1e mogło się to udać w momencie, 

,.„ k'.órym nowe prądy estetyczne coraz brutalniej do
magały się swego miejsca w teatrze? 

Na podstawie drobiazgowych porówn ań tekstów 
Włady law Tarnawski udowodn ił , że Bogusławski nie 
tylko nie znał oryginału Szekspira. ale i pr zeklad 
. t: s'a Schlegla - którym, ·ak twierdził, posługi -



'':a ie: ró\\'r~okhle z prz':'róbką 'chrodera - p:-zej
rzct: musiał na ·,, _. pobieżn i e . Znany z negaty wneg:> 
~to. uniw do przer ( tr: :. Tarna \\'"ki daje streszczeni!! 
J/nn1 !cin Ec::::u~Jawsk i cg.) które z wie u wzg:ędów 

,\·arte ·est jednak cyta ' u. 

Hamlet u :·acil całą swoją filozoficzną chwiej 
no5L'. W przcc i deńsl \'ie do braku działania, 

cha rakte -~·zująccgo ory1Tinal , mamy („ .) żywą 

i pra\\'idłu \\ ą · <; c; „. Po \\'y słucha:i i 1 opow:a 
dania ducha bohater pragnie mieć jak rś ma 
te!·i1lny do\\'ód na prawdę jego słó v, a zanim 
sic: o t<>~i postara . uda je szaleństwo, ażeby się 

rzypad:rnw.J ni2 zdradzi e:: . Przedstawienie dJ
starua m tego, czego zukał - i to jest kul
m ina ·yjny punkt dra m, tu . \\' akcie IV, dąży 

c' n czynu. ale zam iast króla zabija Ol enholma 
[Polaniu zal tedy dopiero w V dokonywa swe
go zam ' :iru. 

Nie miejsce u na polemiki z Tarnaw;;k im wzg ęde:n 
inlerprct cji poszczegó nych c iągów dramatu . W każ
dym jednak razie hrytyk uwypukla zamysł w'odący 

u I c.g usla\\'Sk iego - nadanie Hamletoid ary tote!e
sowcj symetrii według kanonów Boi ea , co w k on
sekwencji mu ·i doprowadz i ć do zatar cia wielowa, st
wowoki akc ji i samego bohatera . Pod tym względem 
Boguslaw!:k i bez wątpienia o i ągnął założony cel. 
Trudności w dochowaniu wierności kl asycyzmowi oka
zaly s iG bez porównania większe w in nym punkcie. 
Czy należało zosta •;it: Poloniusza i s zaleństwo Ofelii? 
Czy w każdym razie należało te motywy pozost:i.wić 

~- takim właśnie kształcie? Teoretyka zwyciężył w 
Bogusławskim teatral ny praktyk. Oczywiście - tak 
jak nie mógł tego mimo zapewnień uczynić - nie 
:;:ach o\rnł stylu Szekspira . Był o to zgoła niewyk Jnal 
ne . j eśli Ilamlet miał należeć do konkretne · s~yli ts·ki 
tcntralncj przc!omu XVIII i XIX wieku. Zacho,Yał 

jednak Bogusławski silne efekty śmierci Polor. :u-za 
i szaleńs twa jego córki. nstynkt teatralny nie pozwo
l ił cenarzyście tych scen wykreśli ć. I tędy poszła dal 
sza fala . $wiadomy walorów działania poszczególnych 
t worzyw teatralnych, raz po raz odchodzi Bogu_ ław

sk i od litery k asycystycznego p rawa - a na to miej-
ce natychmias t dostają się motyv„·y na e±ące do 'in-
• ego już teatru . I można Hamleta oglą dać właś nie 

jako historię przebija nia s ię poprzez unifo: m kia y -
yzm u całych ciągów nowego stylu myślen : a teat„ai _ 

nego. Niech sobie będ zie ten cały Szeksp ' r n 'ep::-a
widlowym, ale jakże u licha jest s ce n i cz n y. Ta 
ki argument nie mógł nie porwać tarego wygi tea
t ralnego efektu. 

War to zwrócić uwagę. że widowisko, k tóre 
Hamlet napisał dla aktorów, sam nazywa „ . dramą. 

I mając to w p:im;ęci przystąpmy do rekonst:ukcji 
sceny szalet'ls". ·a O fe~ ii, które - jak pi z autor -
Pierożyńska „do zachwycenia wystawiła" . 

Tak oto Rainold opo viada Gertrudzie o dziw
nym zachowan iu Ofelii: 

R:tinold: Płacze , uderza w swe serce i depce 
z gniewem słomę, którą nosi. Wszyst
ko - co mó ~· i nie ma związku , a jccl 
nak jej ton, je j wyrazy zda ją się mieć 

cel j ak i ś . (V 7) 

Byłaby to jedyna wskazówka gry Ofelii, gd yby lcL:h 
nicznego komentarza do tej sceny nie pozostawił Bo
gusławski w Mimice. Ksi ążka ta, przeznaczona dla 
adeptów sz uki scenicznej, z pewnością nie oddaj e 
w pełn i artystycznej kreacji aktorki grającej Ofcl i " 

wypuklenie jecinak najistotniejszych, zdaniem Bo
us!a ~·sk i ego, 5rodkó\ · wyrazu do oddania stanu ps ~·

chiczne o obłą' · a1 ('j, pozwala w obrazi· sobie kie
runek. w ja:<:m musiała zmierza(: inscenizac ja tej 
sceny. 

Kiedy ciężkim jakowym nieszczęściem albD 
cier < ie:iiem obarczony czlowiesk nie włada >o
bą , kiedy żadnego związku nie ma między jego 
mową a działaniem , naówczas je t obłąkan y . 

a 1akowy sta n jego nazwać można utratą zm:, -
słów . Jeżel i obłąkan ie takowe pochodzi z wiel
kiego żal , bojaźni , miłośc i i innych mniej sro-

ich uczu.:-. naówczas człowiek znajduje się \V 

stanie n iedołężnośc i , k tóra słabo porusza czlon 
kam · jego i bardziej w niedorzecznych wyrn
zach i braniu jednego za drugi przedmiotu wy 

daje się . Taka jest Ofelia w Hamlecie. Żal ze 
śmierci ojca, opu zczenie jej od lubego k i ęcia 

odbierają jej zmysły; boleść straszna miesza je i 
pojęcia . idzie sama . nic wie jak i dokąd , bie
r ze króla i brata za przyja ciółki, róże nazywa 
fiolkam i. stroi się w słomę w myśli, że weselny 
przyodziewa vieniec, wpada nareszcie '\V wodG 
mniemając . że po pokojach chodzi. W podob
nym obłąkaniu poruszenia ciała powinne stoso
wać _ię do przedmiotu, które obłąkanie spra 
wuje, albo do słów, które 'vymawia . Te bowie1"'1 
pochodzą z duszy jego, a dusza nazywa wszelkie 
przedmioty tak, jak je sobie w stanie obłąka

nia S\ve~o v.: y tawia . 

I tak kiedy utrudzona obłąkana kochanka 
wskazuje na okropne przepaśc i ska ł, w których sic: 
znajduje, mówi: 

O co za śliczne łąki , co za piękne kwiatk i! 
Zda mi się, że tu widzę ogród mojej matki. 
Tu mój najmilszy siedział, a rywalki mojej 
Wydartym ze mnie sercem pięknie włosy stroi. 

W piennzych zaraz dwóch wierszach nie prze 
strach na N"idok skał dzikich, ale radość i 
ukontentowanie w twarzy okazać, a ręce ku 



o em mniemanemu ogrodowi wyciągnąć na
leży . a słowa „tu mój najmilszy siedzi" wska
zawszy miejsce obok siebie. a w twarzy malu
·ą c \\· dzięk' miłości , słowa „a ry valki mo jej'' 
mówić trzeba z przyjemnoś ią, jak gdyby one 
do najkp:;::ej wymawi;:me były przyjaciółki. Na 
sł " •:a ,,wydarty m ze mn ie sercem" zrobiwszy 
w twarzy poruszenie okropnego żalu i przyło
ż;·\\'SZ}' obie ręce do serca na znak boleści , s ło

\\ a „piękne włos. · stroi" wymówić trzeba jako 
najmilej , odmieniając na ty chmiast twarz i wska 
zując przed siebie, jak gdyby się na włosy ry
\\alki z ukontentowaniem patrzyła . Sprzeczność 

ta · wa powiedzianych słów z poruszeniam i ia 
ł daje natychmiast widzieć utratę zmysłów, 

przejście raptowne do r ozpaczy na słowa 

„wydar tym ze mnie sercem " uwiadamia o przy
czynie onej; starać się za tym p otrzeba w wy
stawieniu scen podobnych, aby przez okazanie 
niekiedy poruszeń zgadzających się ze słowami 

dać poznać widzom, że jeszcze odzywa się w 
ercu pamic;ć cierpienia, które n as w obłąka 

ie wprowadziło . 

Mimika takowa we wszys tkich citerech po
staciach jednakową być może , a im sprzeczniej
szą będzie w okazywaniu przedmiotu im bar 
dzie j \\' zystkie członki p ozbawione naturalnej 
m ocy i przypadkowo ty! o rusza j ące s ię okaże, 

tym większą litość wzbudzić potrafi. 

'Wpro wadzenie w tym m ie jscu tak ob zernego 
cy tatu usprawiedliwia już sam fakt , iż jest to jedyny 
w całym teatrze przedlistopado\vym opis tak szeroko 
prezentujący styl wypowiedzi aktorskie j w konkr et
nej roli. Opis Bogusławskiego prezentu je niesłychanie 

interesującą ambiwalencję. Pokazuje s posób wykorzy
stania szyku klasycystycznego do prezentac ji stanów 
emocjonalnych, k tóre składają się na ostateczny 
efekt wyraźn ie już w duch u nowej, XIX-w iecznej 
sceny. Cały skomplikowany apar at gestyki aktorstwa 
klasycystycznego prowadzi tu do oddania emocjona 
lizmu sentymentalnego, a równocześnie konsekwentne 
operowanie ostrym kontrastem zmierza do wywoła
nia wrażeń niesamowitych . 

Oglądamy przedstawienie teatru silnych wzru 
szeń , widowisko sceny nastrojów. Zgodnie z tym Bo
gusła vs i w rozwiązaniach in cenizacyjnych nie co
fa się przed zdecydowanym iluzjonizmem . 

Akt I. scena 3. 

Noc ciemna. 

Ulryk (nadstawiając halabardę) 

Stój , albo tern żelazem „. 

Duch (niknie) 

Ulryk (cofa j ąc się przelękniony) 

O nieba! zn iknął przed oczyma mojemi. 

Sa:-10 przechadzanie si<; ducha od biedy ujś ć mogło 

ieszcze w ramach XVIII -wiecznych konwencji. A le 
~to wśród „nocy ciemnej" duch niknie na oczach wi 
dzó ~-. To już narracja wiz ual na, k tóra zmusza do 
zas'osowania nowych efektów technicznych , a zara
zem zakłada przyjęcie m tywacji ir racjonalnej, mo
tywacji jawnie sprzecrnej z k no nam i oświeconych . 

Tylekroć oblicza'la ilość zmian m iejsca akcji 
i ich ograniczenie \\' stosu nku do oryg inału to za
jęcie , które nie trafia w sedno sprawy. Dla okr eśle

nia styli styki przedstawienia od ilo śc i zmian miejsca 
akcji bez por ównania i totnejszy jest ich kształt. Nie 
ile razy, a le c o pokazuje teatr . I w jakim stopniu 
to , . coś" odpowiada określonym kryteriom estetycz
ny 1. A za tem. 

Akt I. scena 1 Przedsionek pałacu. Noc ciemna. 
sc~na 4 ala Królrwsk a 

Akt Il scena 1 Pokój w dom u Oldenholma. 

scena 4 Przysionek pa ł acu . • oc ciemna. 

Akt IV. scena 1 ala przyspo obiona na widowi
sko (.„) Orkiestra gra znow u 
Symfonię, po której podnoszą 

zasłon i zaczynają widowisko. 
Teatr przygotowa ny wyobraża 

Altanę w ogrodzie. 

scena 15 Gabinet Królowej. Dwa wize
runki, zmarłego króla i Klau 
diusza, wiszą na ścianie. 

To wszystko można by jeszcze od biedy wybaczy ć 
klasycyście. Ale oto: 

Akt II. scena 7 Równina kończąca Zam kowy Ta
ras której wąski klin ciągnie się 
dal~ko w m orze. Duch pokazu]e 
s ię pierwej. Hamlet idzie za n im 
o k ilka kroków. Duch daje mu 
znak, prowadzi go coraz dalej 
na ten klin, aż nareszcie zmord -
wany (Hamlet) stawa i m ówi 
z przestrachem . 

Na dobrą sprawę Hamlet mógłby nawet niczego n ie 
powiedzieć. Miejsce, pora i ukształtowanie akcji sce
niczne j powiedziały j uż właściwie wszystko. Duch 
prowadzi Ham eta wprost w estetykę pisarzy grozy. 
W te j samej scenie duch kilkakroć odezwie się spod 
podłogi. Ten przemieszczający się niesamowity głos 
bynajmniej nie należy do r epertuaru środków wyra
zu tragedii k lasycystycznej. A jednak - chociaż efekt 
ten nie jest niezbędny dr amaturgicznie - Bogusław 
ski zachowuje go. I nstynkt teatralny każe mu prze
kroczyć normy XVIII-wiecznych p oetyk, by nie zre
zygnować z silnego efektu teatralnego. 

Didaskalia Hamleta wyraźnie ujawniają dba-



ło 'ć Bogusław kiego o możliwie najpeł n iejszy efekt 
wizualny. Posłużmy s ię jeszcze jednym znaczącym 

przykładem . Typowo nar racyjnej cenie, statycznej 
rozmowie królewskiej pa y z Gildensternem i Rozcn 
kranzem, towarzyszy „orszak królew k i" (I II 1). l\l il
czący i zupełnie zby teczny dramaturgicznie. Ale p:i
miętać należy, że Hamleta inscenizu je Bogusławs'·:i 

w tym samym m niej więcej czasie, co wielkie wid :J 
wisko z tłumem statys tów - Agatkę . W wywoda~n 

teoretycznych kurczowo trzymając Ilamleta w ryza_~ 

tragedii XVIII-wiecznej, w praktyce teatralnej ' o
g usławsk i wykorzystuje każdą nadarzającą się ok<:i
zję, by jak najp ł n iej rozwinąć feer ię teatralnych 
ef któw i nastrojów. Prawa i żądania w idowni si l
niejsze są od praw teoretyków tragedi i. 

Została nam jeszcze pra\va ostatnia i bodaj 
najistotniejsza. Do jakich konsek\venc ji oprowa dza 
Bogusławskiego stopniowe poddaw anie s · ę elemrn · 
tom nowej estetyki? Jaką drogą przebiega przenika 
nie w tych płaszczyznach tematów . entymentalnych 
w tkankę budowli klasycystycznej? Po części rZH'3 
rozświetliło już ujęcie kreacji Ofelii. Ale jeszcze w v
raźn iej sprawa ta rysu je się w przeprowadzeniu m -
tywu Hamlet - Duch . Zacznijmy od pierwszego spot
kania . Duch \Vła.'nic sic; pojawił. 

flamlct: (pierw zem jego poruszeniem ]"st 
przestrach, cofa się kilka kroków, :ile 
miłość syno\vska wr ca go: sta ·•:a 
przed Duchem , wyciąga ku niemu 1 -

ce i drżącym głosem woła) 

Wielki Boże! i wy Zastępy Nieba! r.i
tujcie nas! Jakimkolwiek ty jesteś, 

brym czyli szkodliwym duchem ... c•v 
ciebie n iebieskie, czy piekielne otac::~ 
powietrze; w złym albo dobrym zja
wiasz się na świat zamiarze (. .. ) Ch e:>' 
Cię Królem, Ojcem moim nazyw::ic , 
Ach! odpowiadaj . 

Prawda. Tekst Hamleta ukształtowany jest retoryc z
nie i można z dużą dozą prawdopodobieństwa twier
dzić, że wygłaszany był na scenic z dykcją. mimiką 
i w szyku klasycystów. Tym bardziej, że cały po
przedzający wypowiedź opis zachowania s ię Hamle~a 
wydaje s i ~ wprost przepisanym fragmentem z Mimiki. 
I to z tych partii książki , w których Bogusławski w 
najbardziej ortodoksyjny sposób usiłu j e wszczepić 
w adeptÓ\\' kanony gestyki klasycystycznej. Tym bar
dziej za ska kujące jest zakończenie te j samej sceny. 
Duch przywołuje Hamleta, ten nie ·est w stanie mu 
s i ę oprzeć . 

Hamlet: Puszczajcie mnie, mówię.. . Jakaś nie
zwyczajna moc pociąga m nie za nim. 
Najsłabsze mo je muskuły, wyprężają 

się ku niemu, jak natężone żyły lwa 

Num ·dyjsk"ego. - Zno vu mnie wzy
wa ... Puszcza jcie mnie (wyrywając im 
s ię). Puszczajcie... bo przysięgam na 
niebo, że tego trupem połoźę, kto mnie 
dłużej za t rzymać zechce. - U tąpc ie -
Teraz Duchu, idę za tobą . (odcho dzi 
poprzedzony od Ducha) 

Z pozoru wszystko toczy s ię w edle dawnych praw. 
Hamlet ,.przysi ęga na niebo", silny jest niby ,.lew 
Numidyj k i", mód retoryczną frazą. Ale „świa t Du
cha'' jest jeszcze mocniejszy od mięśni Hamleta. Siła 

irracjonalna jest mocą największą . Oto jak j ęzyk i 
gestyka • "VIII-wieczna vyraża nowy preromantyczny 
światopogląd . Szek pirowski tem at ramowy zmusza 
teatr , by na różnych płaszczyznach wypowiedzi sce
nicznej stopniowo ustępował z ok upowanych pozycji. 
Bez wątpieni a wla nie postać Ducha i ·wszystko, co 
postać ta z sob ą prowadzi, najsilniej burzy budowl ę 

apriory znie przez Bogusławsk iego założone j k lasy
cystycznej konwenc ji przeróbki. 

awet k iedy D eh jest na scenie nieobecny, 
plącze Bogusław kiemu arystotelesowy ład tragedii. 
Miał przecież Hamlet tylko udawać obłęd dla zmy
lenia tropu pr zeciwnikom. Tymczasem„. Duch od szedł. 
Towarzysze proszą Hamle ta, by powtórzył im prze 
bieg tajemni czego spotkania . 

Hamlet: J ak sądzicie ") Nie było n igdy w całej 

Danii tak wielkiego zbrodniarza, który 
by nie był zbrodniarzem ( ch cia ł po
wiedzieć im tajemnicę i zatrzymał się . 

Od tej chwili widać w nim coraz bar
dziej rosnące obłąkanie) . 

I tym razem teoretyka zwyciężył praktyk teatralny. 
Nie mógł sobie Bogusławsk i pozwolić na rezygnację 

ze scenicznego efektu narastającego w oczach Ham
leta szaleństwa. A wypada chyba wnosić, źe stoso
wany w tej scenie zespół środków był zbliżony do 
opi;;anego w Mimice w związku z obłędem Ofelii. 
Jednocześnie nie przeszkadza to jednak Bogusław

skiemu w taki oto sposób kazać c ierpieć Klaudiu
szowi : 

- Oh! zbrodnia mo ja jest okropną: woła do 
do nieba o pomstę , bo najstraszniejsze przekleń
stwo obarcza zbrodnię... Bratobójstwo! (wzno
sząc ręce ku niebu) O Boże! - ( ... ) Tak , wznieś 
my oczy do nieba, a wina moja złagodzoną bę 

dzie. - Ale w jakichże wyrazach mam się mo
dl i ć? ... (mówiąc do nieba) Daruj mi, o Boże !. .. 

Przytaczamy modlitwę króla nie bez kozery . Monu
mentalizm klasycy tyczny, deklaratywna retoryka, na 
p 1.:;zona stylistyka · didaskalia w guście reguł ge ty
k i X III -\\' icczncj. Ale nic to. Właśnie wzorcowa 
zachowawczość \" u jęci u sceny modlitwy wyostrza 



ambi\\'alencję, we\\'nętrzne rozdarcie stylistyczne 
scenarius a. Barykada, na której usiłuje Bogusław

ski ustawić swego Hamleta , sypie się coraz wyraż

niej. Nie pomagaj ą j uż nawet czysto zewnętrzne roz-
ią zan ia s ·tuacy jne, nie pomagają sceny typu modli

twy Kl audi usza, a ni zwroty Hamleta w rodza ju: „Za
stępy nieba! Okryjcie m nie skrzydła mi wa zy mi! ", czy 
królowej: ., Ach ! Hamlet! rozdarłeś serce mo je!" Na 
nic cały trud r etoryki. Nawet zakol1czenie tragedii 
nie ura tu je je j pozoru. Nawet to, i.c Hamlet m:&st 
wywlec Oldenholma wy niesie go na r amionach, nie 
pozwol i wierzy ć , że kl asycyzm niepodzieln ie rządzi 

ładem tragedii. Owszem . Gra w niej dużą, może na
we' dom i nującą rolę, ale pierwia tek nowych ten 
denc ji est.etycz 1ych jest już ewidentny. Raz po raz 
p-0j a d a siG w stylu scen icznej narracji - od układu 
sytuac ji · oprav:y scenicznej po pewne nurty inter
pretacyjne w grze aktorskiej. Gdzieś w tka nce dra 
maturgicznej pierwszego polskiego Hamleta nastąpiło 

wyraźne przemieszczenie proporcji. Dumnie i osten 
tacy jni e rozwieszonymi pr zez Bogusławskiego na sce
nic sz andarami tragedii klasycy tycznej raz po raz 
szarpią to „cz ułe i tkliwe" to znów „okropne i zawo
dzące" wiatry, k tóre wieją z obozu no ych, XIX
-wiecznych pozyc ji teatru. 

K iążQ duński przyoblekał preromantyczną pe 
lerynę . Kroił mu ją najwybitn ·ej. zy szek pirysta po
czątku wicku - Jan cpomucen Kamiński. Szczęś

ciem zachował ię egzemplarz tego Hamleta; małej 

śmieszne j książeczki , z niebywałym wprost niechluj 
stwem opublikowanej, dobre sobie - przez dziwaka 
i oryginała Ignacego Ścibora Marchot:kiego gdzieś na 
Podolu, w Mi nk wicach . S\voją wersję dziejów księcia 
Dani i oparł Kamiński na Hamlecie Schr odera (przede 
w zystk im na ostatnie j redakcji tego dramatu z roku 
1778) i napisał. podobnie jak Makbeta, j szcze w okre
sie kamienieckim . A zatem już w tym czasie kontakt 
Kamińskiego z Szekspirem nie ograniczał się do jed
norazowego przypadkowego spotkania. Dramaturg ze 
S tratfordu jest wyraźnie przydatnym materiałem dla 
Kamińskiego rea lizującego S\ ·ą wizję teatralną. To
też antreprener kam ieni cki sięga doń często i chęt

nie. Widzi w motywach tematycznych Szek pira szan
sę dla własnych rozwiązań scenicznych, punkt wyjścia 
do re lizacj i nowej estetyki teatralnej . Z czasem 
przedstawienie przenosi do Lwowa i gra je tu przez 
wiele la t. aj\vybitniejsze indywid ua l ności swego 
t at ru obsadza w rolach szekspirowsk ich. W r . 1812 
króla gra Lipnicki, królową Benzowa, Ofelię Kamiń 

ska Learte a Benza, Hamleta am Kamiński. Nie ma 
wątpliwa: ci, że styl gry h'>·owskich gwiazd wa ru nkuje 
kształt ich H amleta, ale z drugiej strony nie można 

również wątpić, że właśnie specyfiką r epert uaru szek
spirowskiego konkretyzuje Kamińsk i emploi środków 
scenicznego wyrazu w swym zespole. 

Poprzedził egzemplarz Ham eta mottem z Fryde
ryka Schillera: 

Co nam \\; prz strzcn i czasu wylęgło zdarzenie, 
to i dowcip misternie w skąpej stawia scenic. 

Kamiń ski sięgał chc:tnic po zdarzenia opi ane przez 
wyspiarzy czasów królowej Elżbiety . Na ile dowcip 
t ·anslatora is totnie był ,.mist rny '', jaki był jego kie
runek i ostrze, jak O\\ o zdarzenie „stawić ' ' sit:; mogło 

na ·cenie zaiste skąpej ? 
o tempie pracy n::id scenariuszem, a i bo.daj w 

ogóle o stosunku Kam iń kiego do tworzywa l!tera~ 
kicgo, on sam mówi dosyć wyraźnie . .oto co notuie 
na rękopisie Aurory, czy li Dziecka piekla, drammy 
w 5 aktach. ::: niemieckiego p. Juliusza de Soden, na 
polski ję.yk przez J.N . Kamińskiego przelożonej tv 

Kamieńcu 1804 r oku: 

Ponieważ to dziełko prawie w kilku godzinach 
przełożone, więc uprasza ię p. ktor ów ~:vażać 
oilnie, co mówią, by błędy, w prędkosc1 tłu
~acz.owi spod pióra wypadłe , na scenie się nic 
odezwały. 

Zaiste _ słusznie ostrzegał Kamiński panów aktorów 
p ·zed artyst) cznymi walorami tworzywa literackiego. 
Jego obraz daje choćby forma przekładu sławnego 
.,W tym szaleństwi jest metoda", któremu Kamió$ki 
każe rzmieć: .,Kiedy to jest pomieszanie rozumu, 
tedy jest w ni metoda". Mimo najlepszych , c~ęci 
trudno to uznar za wybitne osiągnięcie sztuki lite
rackiej . Ale bo też Kamiński tworzył przede wszyst 
kim t ca t r . konkretną estetykę sceniczną , w jej ra 
mach okrcslony szckspiryzm. Reszta była budulcem. 
Półfabrykatem. 

Wszystko musi być podporządkowane scenie, 
określone j wizj i teatralnej . Jeśli cokolwiek kłóci się 
z tym wyobrażeniem, musi ulec zmianie bądż n wet 
redukcji. Toteż cały scenariusz Kamii1ski kroi wy_
raźnie pod kątem uży tkowo-praktycznym . Wsze.lkie 
zmiany. skreślenia, odejście od pierwowzoru wynika 
ją z ich nieprzydatności w ramach obranej kom'-'.en 
c ·i bądź ze względu prak ycznej niewykonalności w 
s~;omnych warunkach teatru Kamińskiego . ~r~yznać 
trzeba, że są to posunięcia nie zawsze szczęsln'-'.e "". 
skutkach. Dla usprawnienia inscenizacji Kamiński 
nrzestawia wicie scen. Na przykład modlitwa króla, 
~odobnie jak w jedne j z redakcji prz~rób~i Sc~rti
dera. odbYwa się jeszcze przed sceną w1dow1ska, iako 
spowodO\\:ana wyłącznie dziwnym zachowaniem Ham
leta. Nie trzeba tłumaczyć , iż przestawienie tej sceny 
waży niekorzystnie zarówno na r ysunku psychola.~ 
gicznym postaci, jak w ogóle na całej konstrukCJl 
dramaturgicznej. Kamiliski, jak i Schr ··der, powodo
wał się tu zapewne czysto praktycznymi względami 
inscenizacji. Inne liczne konsekwencje tego typu za 
biegów napotykamy niejednokrotn ie w trakcie dal 
szych analiz. 

Pozostańmy jeszcze przez chwilę w ~ręgu tek
stu i wynikających zeń konsekwencj i scenicznych. 
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Uk ztałtowan ie wielu k \\'estii , a przede wszystkim 
monologów, wyraźnie c iąży ku fraz eologii retorycznej, 
ku tragedii klasycystów. Zwrota mi typu „O pękaj 

serce mo je! bo j milczeć mu zę" (I 9) jeży się więk

szość kwes tii Hamleta. Anal iza tych tekstów prowa
dzi jed nak do nieoczekiwany ch wniosków. Oto list 
k i cia do ukochane j: 

Wą p że słońce ś wiat ogrzewa , 
Wątp że ogic11 może parto . 
Wątp, czy prawda jest k łamliwa , 

Lecz najmilsza - chcie j oddalić 

Twą wątpliwość od tej strony, 
że ci~ ko cham zwyciężony . 

For a jest jeszcze oporna. Trc~ć wyzwa a się spraw
niej. O~wieccniowy styl obrazowania ma zapewnić 
n odczuciach i przeżyciach już zgoła sen tymentalnych. 
Czy znajd u je to pokrycie w ktorskiej realizacji tych 
ucz ć'> Chyba po części tak . Chyba i stylistyka wy
powiedzi aktor kiej w teatrze Kamińskiego zmierza 
do wyrażania nowych ster eotypów emocjonal nych. 
Jeżeli w przypadku r etorycznie rozpr IV' i j ącego Ha
m eta rzecz może być' jeszcze d ~·uznaczna , to kształt 

tekstu , którym dysponu je Ofelia nie b udzi już więk 

'zych watpliwości stylistycznych tak w var stwie 
słownej jak - co z<1 tym idzie - środkach jej sce
n icznej real iz cji: 

Zefirk lecisz w te strony, 
Kędy mój luby zosta je, 
Weż ten kwiat Izami kropiony, 
powiedz, że ja mu go da j ę. 

(. .. ) 
Ach b ied na, biedna dziewczyno, 
Najmilszy już umarł tobie, 
W białą go szatę zawiną, 

Kamieniem przyc i sn ą ,.,,. grobie. 
lV 6) 

Ofelia fan astycznic w słomę 

Spiewa 

W zimnym go złożyli grobie, 
Sam pła z zostawił go sobie, 
Bywajż zdrów mój gołąbku! 

( ... ) 
Ach, j u ż więce j nie powróci, 
Próżno m oje oko płacze, 
Próżno serce me si~ smuci, 
Już go więcej nie obaczę! 

Broda jego jak śnieg biała, 

Głowa s ebrem porośnięta . 

( ... ) 

kwiaty 

Umarł ! płacz nasz nadaremny! 
Loch go kryje, już podziemny! 

(V 10) 

u ro'ona. 

Tak to piewa obłąkana Ofelia. A oto jak objawy je j 
szal ństwa relacjonuje Bernfild : 

~mierć jej ojca pozbawiła ją nagle rozumu. -
Zawsze o nim mówi i powiada, jakoby słyszał a, 

że wszystko na świecie wstecz i na opak idzie 
i płacze i narzeka, mówi o rzeczach ledwie na 
pół wyrozumiałych. 

Tak opis sz aleństwa jak przede wszystkim tekst pieś

ni wyraźnie określają model przeży , k tóre m a ·za 
prezentować Iwo vska Ofelia. Stylis tyka wiersza, ste 
reotypy uczuci owości, cała ornamcn t ka kieru je po
st a<: ku galerii nieszczęsnych kochanek dramy senty
ment· lnc j. Bogusławsk i rozwijał przede wszy tkim 
motywy, które umożliwiały mu wydobywanie „ok rop
nośc i „ postaci szalonej , k ierowały jego Ofelią ku bru
talizmowi ostrych efektów. Bohaterka Kamińsk ·ego 
natomiast prezentuje cichy ża l , tk l iwość sentymen
talną - Ofelię bla dą i wzruszającą, która wyśpiewu 

je swą mimozowa tą dumę niby Hedelmona z Othella 
Ch omińskiego. Ogólnie panujący w teatrze stereotyp 
uczuciowości, jaki przystoi porzuconym kochankom 
z dram, posiada już widocznie taką sił oddziaływa

nia , i ż Kam i1'iski pod porządkowuje mu w całości wszy
stk ie płaszczyzny literackiego i scen icznego obrazowa 
nia szekspirowskiej bohaterki. 

Afi z Hamleta z roku 1812 obwieszczał wszem 
wobec, że : 

Tea tr przedstawia na przemiany: Krużganki 

P· łacowe . Salę Audencyonalną. Pałac Ministra. 
Cmentarz. Teatr um w Pała cu itd. 
Dzieło to dane będzie z przyzwoitą sobie oka
załośc ią. 

Co ryje s ię pod tą „przyzwoit ą okazałością"? Jakie 
sekwencje przedstawienia miały w mniemaniu Ka 
mińskiego wywrze(: największe wrażen ie na publicz
ności? Bez wątpienia znajdował się wśród nich wątek 
„tkliwego" szaleńs t 1a Ofelii. Ale znając z Makbeta 
i Otella warsztat i e tetyczne zamiłowania Kamiń

skiego. można wnosić, że szczególne nadzieje związał 
z motywem Ducha. Istotnie - ukształtowanie tego 
wątku rzuca wyraźne światło na inscenizacyj ny 
kszta łt całego przedstawienia. Tekst scenariusza w 
;;cenach z Duchem jest tak dokładnym zapisem tea
•ralnych rozwiązań fabuły, że warto go zacytować 
w obszern iejszych fragmentach. 

Akt I. scena 4. Krużganki przed pałacem. Noc. 
(pojawił się Duch) 

Hamlet: Potęg i n ieb iesk ie brol'lcie nas ! - Do
bry lub potępiony duchu. niebieską 

won i ą, albo pi ekielnymi wyziewami 
ozieniony, a w dobroczynnym lub 
szkodliwym zamiarze przybyły (. .. ) 



Hamletem, królem. ojcem ię nazwę, 

O! chciej mi odpo \·iedzieć! 

(Duch wola Hamleta) 

Hamlet: :\Ioje przeznaczenie wola na mnie, gło 
jego wypręża siln ie najmniejszą żyłkę 

mojego ciała , na kształt lwa Nemey
skiego. Znowu woła. Ustąpcie ode mnie 
(wyrywa się im r ozgniewany). Na Bo
ga! (dobywa szpady) straszydło z tego 
zrobi~ . kto mnie zatrzymać zechce. -
Na stronę - powiadam wam! - idź! 
i dę za tobą. (Duch s ię przemyka, Ha
mlet idzie za nim). 

Spod tekstu prze'rzyście wygląda ten sam co u Bo
gusławskie <>o schróderow ki pierwowzór. Kamiński nie 
potrafi jeszcze \V pełni świa domie rezygnować: z 
XVIII -wiecznej ornamentyki. Zachowuje więc elemen
ty konwencjonalnej r etoryki. Ale proces podporząd 
kowania literatury działaniu postępuje zdecydowa
nie. Kamiński wyraźnie stara się zdynamizować tekst 
przerażonego księcia ; krótką urywaną frazą, wykrzyk
nikiem i niedopowiedzeniem usiłu j e nagromadzić 
środki literackie, które umożliwią aktorowi peł niej
sze oddanie tanó ,„ napięcia w trakcie niesamowitego 
zdarzenia . 

Rzecz dzieje się narazie pośród nocnych kruż 

ganków pałacowych . Ale oto Duch wiedzie rozdygo
tanego księcia dalej . 

Akt I. scena 8. Cmentar z dokoła mu em otoczo
ny; pośrodku stoi statua zmar
łego króla; po stronach grobowce. 

Dalej nawet Duch Preromantyzmu nie mógł zawieść 

Kamińskiego. Duch północną porą gadający pośród 

grobowców, zjawa irracjonalna a po tężna, która po
wstała z grobowych krucht, by wyznać tajemnicę i 
zaraz potem „nagle zn iknąć w ziemi" i stamtąd przez 
jakiś czas pohukiwać jeszcze do przerażonej gromad
ki... Do tego sztafażu i atmosfery nawet Lewis nie
wiele by musiał dodać . Wpływ estetyki grozy na tę 

scenę j t tak ewidentny, iż mogłyby ·!użyć podręcz 

nikowym przykładem. Nie braku je ani jednego z nie 
odzownych stereotypów grozy. Bra uje jeszcze tylko 
paru wskazówek inscenizacyjnych. Te odnajdziemy 
pod zas kolejnej wizyty Ducha, tym . azem w gabi 
necie królowej. 

Akt IV. scena 11. 

Hamlet: Połata:iy król gałgański... O nieba! 
(dręt Yiejc uderzon widokiem Ducha) 
Aniołowie zasłońcie mię waszymi 
skrzydłami - czegóż żąda two·e sza
nowne zjawienie? 

Cdo królowe j wskazując ducha) 

Czy widzisz te blade światło, k tóre go 
otacza? 

Królowa: Oczy twoje tak mocno w jedno wle
piasz, dusza twoja tak dziko z ócz 
twoich wygląda, włosy jak żywe po
wstały ci na głowie. 

Choć i na tak ie efekty micv. al swoje sposoby teatr 
preromantyczny, w lwowskiej in cenizacji prawduJJO
dobnie włosy nie powstawały na głowie księcia. ;..ie 
r z a efektów i tak wystarczająco przejrzyście \\ y
znacza orientację estetyczną przedstawienia. Otoczo
ny bladą poświatą duch, drżący, zdrętwiał · Hamlet 
z wyrazem przer ażenia w wytrzeszczonych oczach, 
z zapewne wygiętą w tył sylwetką i wyrzuconymi do 
przodu zasłaniającymi twarz rękoma. Aby mieć pel 1y 
obraz stylu wypowiedzi aktorskiej w przed tawieniu 
Kamińskiego , warto dodać, że również zawiadomiony 
o ómierci siostry Laertes „rzucił się był na J· rz• Jo. 
zry va się zajadły"; zaś kończący rozmowę z ma t ką 

Hamlet już nie wyniesie trupa na rękach, j - to czy 

nił u Bogusławskiego, a wychodząc po prostu „ciągnie 
za obą Oldenholma ... " Nie są to już odosobnion 
efekty, przypadkowe uleganie modzie silnych nażct'l. 

Kamins'·i wyraźnie i konsekwentnie realizuje model 
teatru grozy. 

Ro:;:wój szekspiryzmu przedlistopadowcgo po
między Ilamletem Bogusławskiego i Kamińskiego jest 
zdecvdowany. Wprawdzie i u mistrza Wojciecha ob
serwowaliśmy wyraźne oscylowanie ku nowym kon
cepcjom. ale rzecz ta odbywała się mimo, a może na
wet wbrew założeniom teoretycznym. Kamiński ina
czej - świadomie podpisuje się pod nową formacją 
świ atopoglądową, wszelkie przeinaczenia i skróty 
(poza wyrzuceniem grabarzy) czyn · ze względów wy
łącznie praktycznych. a elementy starej klasycystycz
nej poetyki są już u niego tylko martwymi reliktami 
tradycji, których nie jest jeszcze w stanie w pełni 
zastąpić nowymi środkami wyrazu. 

Pewne wątpliwości budzi z pozoru tylko finał. 
Jak u Bogusławskiego tak i u Kamińskiego Hamlet 
będzie żył. Ale dlaczego? Czyżbyśmy w obu przy
padkach mieli do czynienia z taką samą motywacją? 
Posłużmy się tekstem. 
Akt , ._ scena 15 i 16. Nic ma pojedynku. Podobnie 
ja - i u Bogus! wsk iego rozstrzygnie zatrute wino. 
Ju' przeciwnicy mają pić, już toa t wzniesiony, już 
•kotły i rąby odzywaj ą się", ale oto królowa „chwy
ta puchar dla Hamleta przeznaczony", wypija, zaraz 
umrze w boleściach. Hamlet orientuje się w sytuac ji 
zabija króla. Konająca królowa wyznaje ta j emnicę; ' 

Królowa: Słuchajcie wszyscy umierającej Królo
wej! W ostatnim zgonie n ikt z prawdą 



siq nie mija. Wasz k ról był zabójcą: 

on otruł mego małżonka, a ta wasza 
Królowa ... o czemuż sama siebie oskar 
żać muszę - zez oliła na to zabój 
stwo {ły-k a się, piorun uderza, Kró o
\\"a pada w krzesło , obecni \\rzdrygają 

siq z zadumienia) . 

Hamlet: 'icbo stwierdza je j wyznanie. 
(. .. ) 

Królowa: (wyciąga ręce do Hamleta, ale w tym 
samym razie, gdy on się do niej na 
chyla, pada i kona) 
(. .. ) 

Ilamlet: Laertesie! moja biedna matko! -
wy tym zdarzeniem wylęknieni przy
jaciele, bądźcie świadkami między mną 

a Danią tego okropnego wypadku! 
wam jedynie pozostawiam mój honor. 
i m oje usprawiedliwienie. 

z pozoru \ szystko podob nie. Z pozor u. W płaszczyź
nie fabu larnej Kamiński powtórzy ł rozwiązanie Bo
gusławskiego. Podobnie wyeliminował po jedynek, 
sprawiedliwym kazał żyć , winnym ginąć. Ale ów zło 

vrogi „ły k pioruna" i Hamletowe „niebo stwierdza 
j ej wyznanie" - należą do zgoła inne j orientacj i. 
P iorun , jawna ingerencja sił najwyższy ch, k tóra 1aką 
rolę odegra kiedy ś w Bal!ad·ynie, kieruje za ·adność 

ludzkich działań w zgoła inne rejony, w X IX-wieczne 
motywacje ludzkiego losu . Przesadą byłoby wypro\va
dzać z tego efektu zbyt dalekie konsekwencje i eolo
giczne. Jest to po prawdzie nie wiele ponad właśnie 

teatralny efekt, ale efekt, który przygotowuje grun t 
pod przyszłe motywacje ogólne. Tymczasem pozosta 
j ący pr zy życiu Hamlet zakończy tragedię monologiem 
pokrzepiającym dusze i umysły. Nie jednak umysły 
klasycystów - Hamletowy fin ał bez ogródek pieczę

tu je, ckliwo sentymenta lną i zarazem pełną okrut nej 
grozy, tragedię - moralistyką dramy. Z jej wszakże 

stereotypu czerpał szekspiryzm Kamińskiego, według 
gustów wyrobionych dramą ustawił inscenizator Ra
m eta tekst, aktora, scenografię, oprawę dźwiękową 

wej powieści o losach ksiqcia Danii. Pod piórem 
Kamińskieg-0 wprowadzony w gal erię preromantycz
nych opowieści ckliwych i okropnych, współtworzy 

ów Hamlet formację świadomościową teatru swego 
czasu . Wraz z tym teatrem ulega dalszym przekształ

ceniom. Historia Hamieta Kamińskiego nie kończy 

się bowiem byna jmniej gdzieś na Podolu w podle 
wydanej książeczce. Przyjętym podówczas obyczajem 
aktorom dos tarczano teksty poszczególnych ról. Za
chował się taki właśnie komplet ról z Hamleta. Ten 
nigdy nieopracowany rękopis , uznany za anonimowy 
szpargał, jest w istocie... teatralnym rękopisem sce-

na ri ;za Kamińskiego. Wyblakłe, zapomniane karty 
z:iwicr ają całą historię scen icznych losów księc ia Da
n:i na scenie lwowskiej . Dokładne porówna nie tekstu 
rękopi su i H amleta z !inkowie nie pozostawia żad 

nej wątpl hvośc i co do autors twa egzemplarza. Ręko

pi wiernie zachowuje tekst poszczególnych kwestii. 
Więcej - przestawienie sceny m odlitwy króla (!ff 13) 
wy tc;-puje wyłączn ie u Kamińskiego, nie spotykamy 
go ani w Hamlecie Bogusławskiego, ani w przeróbce 
anonimowej (o której za chwilę), gdzie podobnie jak 
w ory"ina le poprzedza scenę w sypialni królowej. 
Raz po r az jednak w tym nieznanym rękopisie sce
nari usza Kamińskiego odnajdu jemy znaczne skróty 
w - to unku do teks tu z roku 1805. Nikną r etoryczne 
okrzyk i, wygła dza się jqzyk, zagęszczają si ę efekty 
grozy i niesamowitości . Scenar iusz Kamińskieg gra
ny przez lat kilka dziesiąt żyje , podlega doskonaleniu 
form ·, wi ędną w ni m i odpa da ją zupełnie już ana
ch ~onic~ne elementy styl istyki klasycystyczne j, przed 
k tórymi w roku 180'1 n ie mógł jeszcze i nie potrafił 
się w pełni uchronić . 

Grany zapewne z powodzeniem, wielokroć po
\\'tarzany scenariusz zużywał się. W zestawie ról spo
tykamy k ar ty stare i nowsze, najwidoczniej z biegiem 
lat dopi ywane. Starzeli się i wyko nawcy. Zastępowali 
ich inni. Historię tych przemian pozwala ją odtworzyć 
wypisywane na pierwszych kartach poszczególnych 
ról nazwiska ich aktualnych odtwórców i daty przed
stawień. Oto one: 
Król - Smochowski 
Królowa - wykreślona Benzowa, dopisa na Kamińska 

Królowa - (drugi egzemplarz roli) - Łozińska . Dafa: 
13/9 847, podpis Łozi !'Jsk iej. 

Wenholm (Oldenholm) - Nowakowski 
aertes - Słoński. Na drugim egzemplarzu roli pod

pis nieczytelny. 
Gildenstern - S tarzewski, pod spodem Błotnicki. Da-

ta: 1817. 
Gustaw - Słoński 

Benfil d - podpis nieczytelny 
Dyrektor teatru - Krupicki 
Duch - skreś lone rbański, dopisane Rogalsk i 
Gonzaga - podpis nieczytelny 
Hamlet - skreślone Skwarczyński , dopi ane Lucjan. 

Ten suchy wykaz nazwisk kryje w sobie niejed
ną traged ię starzejącej si ę aktorki , bądź artysty na 
zawsze odchodzącego z grona kolegów. Ale Ha mle t 
musiał żyć. Wciąż młody . Dawno nie grał go już sta
ry Kamiński. I Lipnicki odda ć musiał rolę króla -
od roku 1840 grał ją Smochowski. Ofelia z 1812 -
piękna Kamińska - po Benzowej przejęła funkcję 

królowe j matki. A po śmierc i pani Apolonii (1846), 
czy też może jeszcze wcześniej, Ofelię powierzono 
Łozińskiej, którą w lwowskim zespole spotykamy od 
roku 1842. Dawny Glldenstern z 1812 - Starzewski 
oddał rolę Błotnickiemu, a Słońsk.i wszedł w Gusta
wa prawdopodobnie tuż po swoim przybyciu do Lwo-



wa w roku 1824. Spod ka rt r ękopisu wyłania s ·ę obraz 
normalnej choć tak na codzie11 trudnej do zaakcep
towania, kolei rzeczy - obraz stopniowej wymiany 
pokoleń. 

Zestawienie nazwisk w obsadzie, skreślenia i 
wymiana poszczególn ych aktorów oraz dublety nie
których ról wskazują, że ze scenariusza korzystano 
orzez lat wiele, wciąż go udoskonalając . przystosowu
jąc w det alach do aktualnie panujących zwyczajów 
teatralnych. Spektakle według najnowszych p arti i 
tekstu nie mogły się odbyć przed rokiem 1840, jako 
że Smochow ki i Kamińska nic kr owali wcześniej 
powierzonych im tu taj ról. Z ca łą również pewnoś
cią wysta•,\·iono scenariusz jeszcze w roku 1847, o 
czym świadczy dopisek w roli Łozi ńskiej . A zatem 
na samym początku wieku kształtowana przez Ka
mińskiego formuła inscenizacyjna Ham eta utrzyma
ła się na cenie lwowskiej jeszcze wówczas, kiedy 
dawno przebrzmiały nie tylko głośne awantury szek
spirowskie młodych romantyków, a e i kiedy najwy
bitniejsi przedstawiciele okresu zamilkli już na zaw
sze. 

Tak oto dwaj m istrzowie poi kiej sceny począt

ku XIX ~tulecia ukuli sz<:>kspiryzm księcia Danii na 
obraz i podobieństwo estetyki swego czasu. W zasa
dzie dziej<:> przekształceń scenicznych polskiego Ham
leta przedli topadowego rozkładają się pomiędzy pra
ce opornie jeszcze rozpocz te przez Bogusławskiego 

rozwinięte i skrystalizowane przez Kamińskiego . 
Orldzialywanie koncepcji obu artystów było tak prze
możne. iż nikt już nic poszedł dalej w rozwoju ham
letowskiej kreacji Bogusław kiego grano długo i mimo 
oporów krytyki z powodzeniem; Hamlet Kamińskiego -
jak wykazuje przed chwilą omówiony rękopis - prze
trwał aż po połowę stulecia . Ciekawym przykładem 
siły oddziaływania koncepcji obu tuzów sceny pol
skiej jest też nieznany dotychczas anonimowy scena
riusz Hamleta, przechowany w zbiorach Ossolineum. 
Rzemieślnicza praca autora kołacze s ię pomiędzy roz
wiązaniami obu ~'ielki ch poprzedników. Raz skła

niając się ku Bogusławskiemu, to znów ku Kamiń 

skiemu, nieznany autor nie jest w stan ie przekroczyć 
naznaczon.-cl przez poprzedników grai ie szekspirow
skiej kreacji. Interesujące jest choćby pobieżne prze
ś ledzenia tego zapomnianego Hamleta, który z jedne· 
strony o raniczony naślado\vnictwem z Boguslaw-
kiego i Kamiń kiego, z drugiej obowiązującym re

pertuarem tercotypów, wyznacza mierny bo mierny, 
ale charakterystyczny dla swego czasu obraz szekspi 
ryzmu. 

Rzecz rozpoczyna się wedle zwyczaju i gustu 
epoki. „Przysionek pałacu - Ciemna noc". I dale j 
idzie niezmiennie torami naznaczonym przez poprzed
ników. „Duch ojca Hamleta - który się pokazuje 
uzbrojony (.„ ) postępuje naprzód z ukośna przez sce
nę", mówi co ma do powiedzenia i wywołu j ąc za
mierzony efekt niesamowitośc i „z nagła niknie". Au-

t'.!:- wyrażn ie dba o w1zualnc efekty, ponad nawet 
:zamy-J pop zcdn ików rozbudowuje widowiskowość. 

•: ied: · o raz pit'nv zy pojawi ię .,Król - Królowa -
Hamlet - Oldenholm - Laertc ", towarzyszyć im 
t :izie .,wiciu innych panó v i traży" potrzebna r -
ży5erowi i wyma ającemu szerokiej barwnej pano
ramy widzowi galeria strojnych tatystów. Gdy Ham
let \:ybiera się n... spotkanie z przywołującym go 
Duchem, ten . pokaże się w głębi", a - podobnie jak 
u Bogusławsk iego i Kamińskiego - „p ierwszym po-

sze!"!iem (Hamleta) jest przestrach, cofa się kilka 
!'. :·okó v, ::ile mi lość synowska wraca go. stawa przed 
Duchem, wyciąga ku niemu ręce i drżącem głosem 

v. la'' . Duch wyprowadzi Hamleta za mury, tam gdzie 
ro~tacza . ię „równina kończąca zamko\vy taras, k tó
rej wąski klin ciągn ie się daleko w morze - Duch 
po azu je się z prawej. Ha mlet idzie za nim o kilka 
kroków. Duch dając mu znak, prowadzi go coraz 
dalej na ten klin, aż nareszcie (Hamlet) sta je i mówi 
z p:·zestrachem". 

Do tego mie ·sca układ scen jest zgodny z tek 
stem Bogusławskiego i Kamiń skiego. Teraz anon im 
wybiera drogę J ana Nepomucena. Powtarza propo
nowaną przezeń kolejność i układ scen . Ba - cały 

list Hamleta do Ofelii ordynarnie zżyna od Kamiń-
k 'ego. Niechlubnie ułatwia sobie pracę - to pewne. 

Ale równocze~nie zastanawia · ące to nie tylko dla 
tropici ela plagiatów. Okazuje si ę, że sformułowany 
pr ez Kamińskiego styl wierszowanego listu jak i je
go zawartość emocjonalna nadal jest akceptowana 
przez publiczność teatralną . 

Akcja toczy s ię dalej: 

Niosą światła przed królem, muzyka g a marsz 
Duński ( ... ) orkiestra gra krótką symfonię, po 
k tórej Dyrektor mówi ( ... ) Podnoszą zasłonę i 
zaczynają widowisko. Teatr przygotowany, wy
obraża altanę w ogrodzie. 

Następuje długa wierszowana scena aktorów. Tekst 
ba:dzo różni się od scenariusza Kamińskiego, ale tr -
picie! wpływów bez tru dności mógłby udowodnić, że 
anonim pełną garśc i ą korzystał z Jana Nepomucena. 
W dalszym toku akcji porzuca jednak Kamińskiego, 
by za Bogusławskim przywrócić scenę modlitwy kró
la na jej zgodne z oryginałem miejsce. Ale wybór 
wyraźnie nie jest łatwy. Scenarzysta tak się zapędził 

w naśladowaniu Kamińsk · ego, że początkowo prze
pisał od niego scenę modlitwy jako finał aktu III. 
Dopiero potem wykreślił ją i włączył do IV aktu. 
By j ed nakowoż bezstronnie podzielić udział patronów, 
przy modelowaniu Ofelii znów powrócił do Kamiń
skiego. I oto ukazuje się: 

Ofelia ubrana w bieli. włosy bez porządku spa
dające na ramiona, ma przeplecione kwiatami 
i słomą, które także ma i w ręku (. .. ) oczy 
wlepione \\' przedmiot, którego nie ma. 



Tak to blada, błędna i sentymentalna Ofelia sta
nąwszy na scenie z oczyma wlepionymi w nieistnieją

c przedmiot ' piewa tekst od dawna już opubliko\\"a 
ny - w Minkowicach„. 

Nie ulega wątpli wości, że cenarzysta opiera l 
swe tłumaczenie na pierwowzorze Schródera, ale i w 
nie mniej szym stopniu „uła twiał sobie'' pracę goto
wymi tekstami Bogusławskiego i Kamińskiego . W d2-
talach rozbudowa ł widowisko\VOŚĆ, przesun ął pe\\ ~e 
akcenty, ale nie postąp ił ani o krok dalej niż jego 
lwowski poprzednik. Zachował ogólny profil scenu
gr < ficzno-inscen izacyjny, zmierzał do preferencji tych 
samych co Kamiński nastrojÓ\\', zachował podobne 
sugestie gry aktorskiej . Jakie stąd ogólniejsze wn'o
sk i? 

Wszystkie cztery dostępne dziii egzemplarze z 
pierw zcgo okresu r odzenia się szek piryzmu w tea
trze polskim ostatecznie przekre 'lają mit Hamleta -
no iciela wielkiej ide-0logii romanty ;mej . Owszem -
istniał taki, ale w świ domości teoretyków i kry v -
ków przedlislopadowych. odzienne życie sceny pol
skiej chce w zakże mieć i ma innego - bar dz: - j 
konkretnego i bardzo dla swego czasu sposobnego 
Hamleta. Jeden z wielu dramatów wyprowadzonych 
od wielkiego Stratfordczyka, dopasowanych do re 
pertuaru obowiązujących na polskiej scenie przedli
stopadowej stereotypów; jedną ze sztuk, które szE:k
spiryzm okresu kształtują w obrębie ogólnie ówcze~ -
nie przyjętej estetyki poi kie j sceny. Należy ten Ha ,, _ 
let do wielkiego nurtu dramatów pełnych ekspresii. 
silnej uczuciowości i nastrojowości. Należy do +~i 

odrębnej formacji kulturowej, która stopniowo g: n
madzi potencjał 'l.Vyobraźni, jaki świadomość społec -:
ną przygotowuje do przyjęcia wielkich idei roman 
tycznych . Sama ich jeszcze nie współtworzy. Spełnia 

natomiast ważną, a tak często i niesłusznie lekcewa
żoną, rolę mediatora pomiędzy estetykami XVIII
-wiecznymi i mającymi dopiero doczekać ię rozk ··i 
łu formacjami romantycznym!. I tylko tyle. Czyż ni~ 
vy tarczy? 
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Brygadier ceny : 
T aci e sz K ołkow ski 

S"vi a tło: 
Tom a z Gewart o w sk i 

Rekwizytor: 
Miro s ław a Z du nek 

Kierownik tech niczny : 
Sta n i ł aw Ma t y s i k 

Główny elektryk: 
Andr ze j A m brozińs k i 

Kierownik pracowni kr a\vieckiej : 
Re g in a Da rłak 

Tomasz S zw a jko ws ki 

Kierow nik pracown i stolarskiej: 
Maksym ili an Kito w ski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edm u nd No w a ko ws k i 

Kier mvnik pracowni tapicersk iej: 
Sta nisł aw W łod k o w sk i 

Kierownik pracowni mechaniczno-ś lusarskiej: 

S ta nisł aw P arfi m czy k 

Kierownik pracowni perukarskiej : 
Da nu ta Ta ra sz ki ew icz 

Kierownik pracowni szewskiej: 
C z e sł aw B aranowski 

Kierownik pracowni m odelatorskiej: 
M a r ian Kuja w ski 

Główny rekwizytor: 
Stef a nia Kuj awska 

Kierownicy administracyjni cen; 
St a n i s l a w a S ta s z a k (Gdańsk) 

H a I i n a Z em ł o (Sopot) 
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