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STANISŁAW GROCHOWJ:AK 

SZEKSPIR 

Czy jest taki człowiek co by znając klęskę 
Ż€ber za,padłych Podłużnego pyska 
Znalazł pomimo tyle chwalb millczenia 
Ile ich niesie zdychające zwierzę. 
Na co są mężni? 
Czy powiesz króla który zna co ciężar 
A dźwigałby tyle ile niesie kamień 
Nabity sobą aź do okrągłości 
Wiecznie po drodze i wiecznie w skupieniu. 
Na co są mądrzy? 
Jest świat przedmiotów czysty i szlachetny 
Człowiek w nim nilby gość nagły co w progu 
Wołając żarcia powoduje wz~ardę 
Krzeseł i klamek 
I równin iposępnych. 
Na co jest człowiek? 
Niech stoi nisko z tarczowatą głową 
Jak nosorożec gotowy do zbrodni 
ALbo jak Hamlet 
To jest 
Z czaszką w palcach 
Tak małą źe z dala 
Dojrzysz kształt kartofli. 
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Reżyser - WACŁAW ULEWICZ 

TEATR, 
KTÓRY JEST CZYMŚ WIĘCEJ 

z reżyserem Wacławem Ulewiczem rozmawia 
Bohdan Urbankowski. 

B.U.: Zacznę od pytania najbardziej stereotypo
wego: „dlaczego Hamlet", jak doszlo do tego, że 

zaczęła się pańska przygoda reżyserska z Szekspi
rem. 

W.U.: Jest to nie tyle początek ile końcowy 
akord przygody z Hamletem. Początek był do
syć dawno, sam grałem kilkakrotnie Hamleta, 
m.1n. w teatrze szczecińskim w insceniziacji Jó
zefa Grudy. I właśnie zostałem jakby zapłod
niony tamtą inscenizacją. Był to spektakl, iktó
ry traktował Hamleta jako tragedię sumienia, 
jako wielki, historyczny morali'tet, którego bo
haterem jest każdy z nas. Gruda był wspania
łym reżyserem i ja w jakimś stopniu na pew
no pozostałem jego uczniem; dużo mu zawdzię
czam i jako aktor i jako reżyser„. Potem gra
łem Hamleta aż w Kujbyszewie; ja w języku 
polskim, reszta zespołu po rosyjsku, ale o dzi
wo okazało się, że inscenizacje były bardzo 
zbieżne, oni ojczytali Hamleta podobnie jak 
my - robiąc z niego dramat polityczny o Da
nii, która jest więzieniem. Pomagały w tym 
dekoracje: na scenie ogromna wieża - pułap
ka, która chwytała ludzi, bohaterowie wchodzi
li jakby do pułapki. To by~a wielka przygoda 
aktorska, a teraz, na zakończenie wziąłem się 
za reżyserię „Hamleta". 

B.U.: Tak, to jest logiczne ale co się za tym 
kryje, dlaczego właśnie teraz, po co w ogóle „Ham
let'', co chce pan przy jego pomocy załatwić, ::o 
z niego wziąć? 

W.U.: Gruda ostrzegał mnie kiedyś, że każ
dy kto się bierze za Hamleta musi ponieść po
rażkę, musi go jakoś zwulgaryzować. 

B.U.: Czy to podziałalo jak wyzwanie, że chce 
pan pokazać po latach swojemu mistrzowi, że pan 
właśnie wygra? 

W.U.: Nie, Gruda miał rację, „Hamlet" to rze
ka, której wyczerpać nie s,posób, każda insce
nizacja musi być wulgaryzacją i my też go wul
garyzujemy, upraszczamy. Głównym przesłaniem 
naszego Hamleta jest teza o odpowiedzialnoś
ci sztuki, budzenie sumieni!a należy ·jo ludzi 
sztuki, ale i oni ponoszą odpowiedzialność za 
stan sumień. Z inscenilzacji szczecińskiej prze
jąłem pomysł innej interpretacji ducha, to coś 
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więcej niż zjawa, t• symbol świadomości zb io
rowej, coś co się potocznie nazy,wa du1chem na
r odu. J edynymi ludźmi , którzy są jego wyra
zicielami są ludzie sztuki, w „Hamlecie" są to 
aktorzy. Właśnie oni obudzą su m ienie Hamle
ta, ·oni potem, w tej słynnej scenie teatru w 
teatrze, p rze jmą już otwarcie rolę ducha. Cała 
ak cja, od tego momentu aż do końca zostaje 
s·prowokowana pn ez nich, s ą za n ią odpo
w iedziallni. I teraz rodzi s ię pytan ie: na ile 
l udzie sz;t uki mają pr awo prowokować Hamle
ba, prowokować dramat, k tóry kończy się sa
mo unices.twieniem poszczególnych ludzi· jak i 
unicest wieniem państwa . Przecież d ziałania bo
h aterów kończą się pob ojow1skiem, zostaje po
bojowisko, na ik1tóre wk racza wła d ca sąsied
niego państwa Fortynbras ze sw ym w ojskiem 
i obe jmuje rządy. To także jedno z prz.esłań 
Hamleta : armila zaborcza znajduje si ę u wrót , 
a t ut aj l udzie szlach etni , a rtyś ci, moraliś ci po
wodują działania znów szlachetne, oczyszcza
jące ale mogące zakończyć się zb iorowym sa
mobójs twem. 

A więc pytanie: ikie'.iy jest pora na takie 
dz 1aŁan i a, czy je.s t czas, w k t óry m należy tych 
d zi ałań oczyszczających zani echać. Ale znowu 
j eś l i si ę ich za niecha, to cz później będą 
jeszcze możliwe, czy j uż nie będ zie za późno? 
Tę rolę prowokatora przejmie p o.tern sam Ham
let w stos unku do Klaudiu sza. Wła śnie Ham
let obudzi sumienie Klaudiusza ale budząc -
skazu je go na zagład ę. Dr amat Klaudiusza to 
dramat między ładem mora>lnym a racją sta
nu: racja stanu wymaga spokoju, mor:alność -
zadość uczynienia . Stary HamQet prowad ził woj
ny, K laudiusz to próba rządów dyploma.tycz
nych, może nawet i le1pszych - ale ścigany 
prz,ez moralność ni e ma czasu si ę wykazać . 
W pewnym momencie i Hamlet i Klaudiusz ma
ją rac j ę, jeden moiraln ą, a drugi polityczną i tu 
jest główny ciężar t ra1ged ii , 'bo obaj muszą zgi
nąć. Oczy ści się wtedy i sytuacja moralna i p o
lityczna . Ale na placu pozostanie podły Ozryk, 
który prnekaże koronę Fortynbrasowi. Mały , 
podły polityik, k tóry pozostanie przy każdej wła
dzy, który będzie się wysługiwał nawet oku
pantom. 

B.U. : Widzę, że rola Ozryka zosta l a bardzo 
w zmocniona i przeinterpretowana.„ 

W.U.: Tak Ale to jest właśnie negatywne 
przesłanie czy 11aczej ostrzeżenie płynące z na
szego Haim[eta. 
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B.U.: Czy wzmocnienie roli Ozryka odb ylo się 

kosztem Poloniusza, na przykład przez p r ze k aza
n i e części roli? 

W.U.: Nie, Poloniu sz istnieje, reprezentu je 
drugie skrzydło p oli tyczne też zresztą podłe, ale 
niezwyik:Qe przebiegłe. Bo P olooiusz nie jest 
zwykłym głupcem, to przebiegły polityk , k tó
r y udaje głu1pca , który posługuje s ię głupotą 
jako narzędziem, właśnie tą swoją głupotą 

pokonu je szlach etne szaleństwo Hamleta . Tak , 
t o bard zo przebiegły poli tyk , n iech pan popa
t rzy jak osa·cza K la ud iusza, jak n im właś
dwie kieru je przy pomocy tych swoich głu
pich pochlebstw, jaik p otem osacza Hamleta, 
jak pr:uebieg1e zabiera mu j·edyne opar cie n ie 
pozwala j ąc Of eliL na spotkanie z Hamle tem, 
on w r eszcie radzi K laudiuszowi wysłać go do 
Anglii albo zamknąć . 

B .U .: Co robi zresztą tuż przed wlasną śmiercią. 

W .U.: Tak , ale swoimi radami właściwie 

ta~że pow od u je śmierć Hamleta, uruchamia 
późnie jsze poczynania Kla·udiusza . No i wresz
cie postać Gertrudy, przecież jej sum ienie tak
że zostało obu dzone w końcówce, kiedy królo 
wa wykonuje gest picia zatrutego wina. 

B.U .: D l a mni e jest ona raczej symbol em cze
goś śpiącego, bierneg o, wręcz zwierzęcego, p r zy
najmniej o tyle o i l e samice zwierząt bez moral
nych skrupułów oddają s ię samcowi, który zagryzł 
poprze dniego par tnera. Królowa żyje na poziomi e 
przyr ody a nie sumienia. 

W.U.: A[e w końcu wypi.ja truciznę ! 
B .U .: Wypija zupełnie przypadk owo, p o prostu 

ch ce jej się pić. Cale jej zach owanie po w y piciu 
t ruc i zn y świadczy o tym , że nie była kobietą, któ
ra dok onu j e aktu moralnego lecz ty l ko dok onu
jącą aktu fizjolog iczn ego. 

W.U.: Wydaje mi się, że je:lnaik jej czyn moż
na inteTpretować także jak o ak t mor a lny. Pr ze
c i eż przed w yipiciem mówi: „daruj m i" . Ja 
wla1śnie i dę za ta ką interpretaicją , w naszym 
Hamlecie Ger truda wie wcześniej o śmierc i 
Hamleta , właśnie do niego zw raca te słowa: 
„daruj m i". 

B.U. : Widzę, że to co nazwał pan wulgaryzacją 

jest po prostu inną int erpretacją Hamleta, p r ze
stawien iem akcentów prawie bez naruszania tek
stu. Ale skądinąd wiadomo, że tekstu H am l eta nie 
można nie naruszyć, bo i naczej p r zedstawienie 
musiałoby trwać pół dnia. Z cze go zat em pan mu
si.al zrezygnować? 

W.U. : Oczywiście musieliśmy zrobić jakieś 
skróty, ale staraliśmy się zrobić to t ak, by nie 
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naruszyć linii rozwoj owych dramatu. Skreśli
liśmy to co jest wie1osłaniem, ba rokiem , czę

sto zbędną -ornamentyką. 
B.U.: A czy j przekład p an wybrał czy tradycyj

n i e P aszkowskiego? 
W.U.: Nie, przekład Sity. Jest bardzie j w,spół

czesny, suro.wy, bardzie j pozwala zachować jed
ność stylistyki dzieła. Na.wet pow iem, że ba.r 
d ziej pasuje nam do d ek-oracji, k tóre też są 
aiscetyczne, w tonacji czarno-po•pielatej . Ko
s<tilumy stylizowane są ta1k, b y pas owały do 
t amte j e poki .ale i j ednocześnie do. nasze1j współ
cz.esności . Chcemy zacho·wać tę dwuznaczność, 
tę wspaniałą zresztą dwuznaczność wielki~h 
dzieł, które dzieją się i wtedy i teraz, k tóre 
w j akimś sensie potrafią wymknąć się każde j 
przeszłości. 

B.U. : Używa pan cały czas liczby mnogiej: chce
my, musieliśmy, staraliśmy się . Czy mam to rozu
mieć w t en sposób, że pan, jako reżyser nie uwa
ża si ę za jedynego twórcę przedstawienia? 

W.U.: Oczywiście, że nie. Sztukę tworzymy 
jako zespół, każdy jest jakąś indywddualnością, 
każdy coś od siebie może dawać. Reżyser, k tó
ry chciałby narzucić tylk o swoją wizję, k tóry 
n ie chciałby przyjmować tego co dają mu ak
tony, stworzyłby dzieło ubo,ższe , gorsze po pro
stu. Reżyseria to nie jest kom ponowanie w do
mu, tutaj wszystk o rodzi się w t rakcie prób, 
w;pr ost na scenie. Reżyser m-0że korygować, wy
bierać spośród kilik u propo·zycji to CO· ba rdzie j 
patsuj e do stylu dzieła, być tym pi.erw szym 
aktorem. 

B.U. : O ile wiem to w „ H aml eci e" pan wlaśnie 
będzie gral pierwszego aktora? 

W.U.: Tak, ale to raczej rola eipizodyczna. 
B.U.: Przy t ej inter pretacji jaka, nadal pan sztu 

ce jest to jednak jedna z głównych r ól, coś jak
by rola Szarej Eminencji. Zainteresowało mnie t o, 
co pan mówił o zb i or owym t worzeniu dzieła, wi
dzę tu jaka,ś analogię do twórczości samego Szeks
pira. Przecież on też byl , P ier wszym A ktorem, 
zbierał wa,tki. 

W.U.: No tak, on przecież przejmował pomy
s ły kolegów - aktorów i kolegów - pisa
rzy, choćby K yda, który wcześnie j napisał sztu
kę o Hamlecie; poza tym Szekspir sam k ilka 
razy poprawiał swoje dzieł-0 . Podobno pierw
sza wersja , pow.stała w oparciu o notatki jed
nego z ak torów, była połowę krótsza od wer
s ji ostateczne j, ustalone j przez Szekspira chyba 
po 4 czy 5 latach przedstawień Hamleita. Zresz
tą wtedy inaczej się pisało . Jeżeli Sz.eksipir wie-
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dział, że jakiś aktor jest dobry to po prostu 
rozbudowywał mu rolę, dopisywał kwestie. 
W ten sposób powstały najwybitniejsze mono
logi, czasem któryś z ak torów sam coś propo
nował z innej szt uki czy jakiejś książki. 

B.U. : I tutaj znowu wraca pyt anie o rolę jed
nostki w sztuce. Czy tajemnica wielkości Szekspi
r a nie tłumaczy się trochę tym, że na jego dzieło 

pracowały wieki, pracowały właściwie setki t wór 
ców, jacyś aut or zy starych k r onik duńskich i bez
imienni autorzy ulicznych przedstawień o H amle
cie, tych przedstawień, któr e stały się tworzywem 
dla T omasza Kyda. Ba, przecież swój udział w 
Ham l ecie ma i Mont aigne, z którego cytaty i po
mysły Szekspir po prostu włączył w swój tekst 
i nawet, zapomniany już dzi siaj Timoth y Bright, 
aut or „ T raktatu o melancholi' ', bez którego {.o 
t ra k t atu nie byłoby kilku wspaniałych fragmen
tów „Hamleta". Ich wspólna praca stworzyła coś 
w rodzaju mitu, kanwę, na której następni twór
cy m og l i tworzyć i łatwiej, i l epiej. 

W.U.: Tak , wielkie dramaty i w ogóle wielkie 
dzieła mają w sobie coś z mitów, często same 
stają się mitami, choćby dramaty greckie. Cza
sem już nie wiadomo co było pierwsze·: dzieło 
artysty czy m1t. 

B.U.: I jednocześnie te mity stają się jakby ję

zy kiem danej kultury, językiem, w k tórym ludzie 
ze sobą rozmawiają. Anglicy mowią do siebie 
obrazami , składnikami mitów Szekspira - cho
ciażby o H emlecie, Makbecie czy Learze, al e mó
wią też rycerskimi mitami o Rycerzach Okrągłe
go Stołu i imperialnymi mitami K iplinga. Oni są 
w tym zanurzeni, to ich kształtuje. Podobnie Gre
cy byli zanurzeni w mity o Heraklesi e, Edypie czy 
Orfeuszu. Powstaje problem: w jakim micie po
winni uczestniczyć Polacy. Na co dzień uczestni
czą w obrzędach ku czci t elewizora i małego Fia
ta, dzięki wysiłkowi takich jak pan iluś tam lu
dzi zanurzy się, oczyści w micie o Hamlecie. Ale 
to wszyst ko mało! Hamlet jest mitem - diagno
zą, pokazu je jakiś stan niepewności, wahań, jest 
t o punkt wyśjcia ale nie cel. Brak mi czegoś po
zytywnego, jakiegoś mitu, który mógłby przysta
wać do naszej polskiej sytuacji i to dzisiaj we 
współczesnym świecie? 

W.U. : Czy postulu je pan stworzenie jakiejś 
nowej mitologii narodowej? 

B .U.: Nie, raczej dramaturgii narodowej. Mito
logia n arodowa to słowo ..• 

W.U.: Skompromitowane? 
B.U.: Nie, słowo o znaczeniu zbyt dydaktycz

nym. Jest w tym coś ułatwionego, coś jak Biblia 
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pauperum: gotowe odpowiedzi, gotowe recepty p od
czas gdy dramat ukazuje r aczej pr obl emy, stawia 
w sytuacji wyboru, waży racje. Jest trudn i ejszy 
niż mit ale chyba bardziej potr zebn y. Upraszcza
jąc: mit poucza metodą wykładu, dramat metodą 
dyskusji, każe dojść samodzielnie do wniosków. 
To bardziej hartuje, poza tym taką wi.edzę zdo
bytą samodziel nie bardziej się ceni. 

W.U.: To co pan mówi n ie jest '.llbyt odległe 
od naszych pomysłów. My właśnie stawiamy 
na dyskusję, na to by w idz samodz1elnie docho
dził do pewnych wniosków. 
B.U.: A l e narzucacie swoją interpretację! 

W.U.: Nie, my ją pr oponujemy, traktu jemy 
jako prowokację, zmuszamy widza do myśle
nia, nawet do niezgody, odrzucenia tego co pro
ponujemy. Chcemy żeby człowiek siedzący na 
sali nLe był widzem, nie był tylko świadkiem 
lecz raczej u czestnikiem. Służą temu nawet 
niektóre chwyty formalne. Wprowadziliśmy coś 
ta.kiego jak wyjście ak torów na widownię, ci 
właśnie. którzy maja być rzecznik ami tej świa
domości zbiorowej siedzą po prostu w rzędach 
miedzy innymi widzami; worowadziliśmy ak to
rów na balkony - właściwie cała sal~ st aje sie 
mie jscem dramatu . scena nie ma tej czwartej 
ściany. która mimo wszystko miała w drama
cić mieszczańskim. 

B.U.: Z tym, że byla to ściana szklana, widz pa
trzył na aktorów z zewnątrz, jak na ryby w ak
w arium. 

W.U.: Tak i przez to pozostawał na zewnątrz, 
przez to był bierny. 

B .U.: Chyba nie tylko pr zez to. To czy widz 
pozostaje bierny to zależy głównie od dr amatu, 
od tego na ile trafia w problemy ludzi siedzą
cych na sali. 

W.U.: To właśnie chcemy robić, tak pojmu 
jemy rolę teatru. Naszym ideałem jest tea t r , 
któr y niesie treści moralne, pokazu je jak żyć, 
teatr społeczny , a więc taki, który odpow iada 
na zamówienie społeczne. 

B.U. : Zamówienie społeczne to ogólnik! Czyje 
zamówienie? Której części społeczeństwa: rządzą
cych czy rządzonych, bogatszych czy biedniejszych, 
mądrzejszych czy głupszych? Poza tym to co pan 
mówi o zamówieniu społecznym grozi konser w a
tyzmem. Kryje się tu niebezpieczeństwo dostoso
wania teatr u do gustów. Wreszcie: skąd aktor wy
chodząc na scenę wie czy sztuka, którą pr op onu
je rzeczywiście komuś jest potrzebna? T u działa 
się metodą prób i błędów! 
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W.U.: Poruszył pan za dużo na raz. Myślę 
jednak, że można trafić do społeczeństwa. Przy
kład - ch'oćby nasz zeszłorocZiny .spektakl „ 'Vlat
ki - Maldonny nasze" traifi l do tysiqcy ludzi. 

B.U. : Ale to można było ustalić ex post, już po 
zr obieniu sztuki! 

W.U.: Nie, m y wiedzieliśmy o tym wcześniej. 
Na Kielecczyżnie walczono dłużej niż gdzie in
dzie j, tu ziemia jest dosłownie nas iąknięta 
krwią partyzantów. Wied~ieli śmy , że ten StPek 
takl t rafi! 

B.U.: A więc zakłada pan, że teatr musi mieć 
jakąś wcześniejszą wiedzę o terenie, o ludziach. 

W.U.: Oczywiście. 
B.U.: Stąd jednak w y nika, że teatr musi być 

czymś więce j niż teatrem. Tu już trzeba stworzyć 
całe środowisk o twórcze, t r ust mózgów - artys
tów, socjo l ogów, psych ol ogów i diabli wiedzą ko
go jeszcze. Właściwie wszy stkich, którzy mogą 
mieć pomysły. 

W .U.: Stworzenie takiego ośrodka ku[tury jest 
i naszym marzeniem. W takie j atmosferze mo
głyby s1ę rodzić znakomite ini cjatywy, mogły
by powstać wieLkie dzieła. 

B.U. : Sądzi pan, że coś takiego da się zrobić 

w Kielcach? 
W.U.: Oczywiście. Już i mnie jsze ośrodki by

wały duchowymi stolicami kraju. Mamy świet
ne tradyc je teatralne, że przypomnę teatr Byr
skich , mamy wyższe uczelnie. 

B.U.: Czyli: stolica tam gdzie najmądrzejsi? 
W.U.: P owiem racze j: stolica tam gdzie naj

mądrzejsi są naj ba rdziej aktywni, gdzie mają 
największe możliwośc i d ziałań. 
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WILLIAM SZEKSPIR HAMLET przekład : JERZY S . SITO 

OSO B Y: 

KLAUDIUSZ, król Danii 
HAMLET, książę duński, syn zmarłego króla, 

bratanek panującego obecnie 
POLONIUSZ, Pierwszy Sekretarz Państwa 

HORACY, przyjaciel Hamleta 
LAERTES, syn Poloniusza 
WOLTEMAND 
KORNELIUSZ 
ROSENKRANTZ 

posłowie do Norwegii 

dawniej koledzy Hamleta 
GUILDENSTERN z tej samej uczelni 
OZRYK, bufonowaty dworzanin 
DUCHOWNY 
MARCELLO 
BERNARDO 
FRANCZESKO 
AKTOR I 
AKTOR II 
AKTOR III 

AKTOR IV 
GRABARZ I 
GRABARZ II 

oficerowie straży 

t 

' ' I 

f 
FORTRYNBRAS, książę norweski J 
GERTRUDA, królowa duńska, matka Hamleta 
OFELIA, córka Poloniusza 

Reżyseria: 

Układ pojedynków: 

JANUSZ RAFAŁ NOWICKI 

JACEK STRAMA 
HENRYK GIŻYCKI 
J ACEK ZBROŻEK 
ZDZISŁAW NOWICKI 
KRZYSZTOF PIETRYKOWSKI 
BOGDAN BUDZISZEWSKI 

* * * 
J AN PARANDYK 
LECH SULIMIERSKI 
STANISŁAW KAMIŃSKI 

EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 
WŁODZIMIERZ TWARDOWSKI 
EDWARD KUSZT AL 
WŁADYSŁAW SOKALSKI 
WACŁAW ULEWICZ 
JÓZEF STYLKO 
JADWIGA LESIAK 
J ANINA UTRATA 
JADWIGA JARMUŁ 
BOLESŁAW ORSKI 
JERZY SMOLIŃSKI 
STANISŁAW SIEKIERSKI 
KRYSTYNA RUTKOWSKA 
ANNA SKAROS 

Scenografia: 
JÓZEF NAPIÓRKOWSKI WACŁAW ULEWICZ 

Asystent reżysera: LESZEK BLASZKIEWICZ Muzyka: 
WŁODZIMIERZ TWARDO WSKI KAROL ANBILD 

Premiera, listopad 1977 



STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

Nie można żadnym strojem Hamleta 
zdobyć ani żadną dekoracją stylową, bo 
nie str ojem i malowaniem, i dekoracją 

jest Ham let do zdobycia - a l e u c z u
c i e m. ( ... ) 

Gdzie indziej jest Hamlet wszystkim , 
ku czemu dojść można, byleby nie dążył 

ku t em u , co jest rozwiązane: 

Jest więc badaczem przyrody, filozo
fem, myślicielem, m elanch olikiem , tęskno
tą, słabością duszy subtelnej, inspiracją 

genialnej konfiguracji, refleksją - zwąt

pieniem - bystrym znawcą dusz i kry
ty'kiem - arcyak torem - artystą . 

W Polsce zagadką Ham leta jest to : co 
jest w Pol ce - do myślenia . 

( ... ) I niech go Pan gra, Panie Kamiń
ski, według jakiego zechcesz grać tłu

macza. 

( .. . ) Graj Hamleta, gdziekolwiek zech
cesz w P olsce. Wszęd zie te słowa: krzyw 
da, fałsz , kradzież, szelmostwo, będą szel
mostwo, fałsz, krzywdę oznaczać ! i wołać 
zemsty! 

Chyba że nie widzisz: kto „zbój i po
dlec, nikczem nik i rzezimieszek, który 
z wystawy ściągnął drogi DIADEM i w 
kieszeń schował"? 

Może dostaniesz si ę na dwór Klaudiuszów? 
J ego - Królewska - Mość - komedie 

- lubi. 
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JACEK STRAMA 

J ACEK STRAMA - urodzony 23.VI.1947 r. w 
K rakowie. Ukończył Wydział Aktol'ski PWST 
w K rakowie w .rokiu 1971. 
Ważniejsze role tea1t ralne: 

T eat r S1tary w Kra kowie (1970) - Roger w 
„Wszys tko w ogrod zie" Albee'go. 

Bałtycki Teat r Drama•tyczny w Koszalinie 
(1971- 1973) - Don R od rigo w „Cydzie" Cor
neille'a - Wyspiańskie~o, Niezna.jomy w „Hor
szty11.skim" Słowackiego , Młody w „Wyrszedł 

z dom u" - Róziew.icza, Alfred w „Mężu i ż.o

nie" F red ry, M it ia w „T ym miłym, s tarym do
m u" Arbuzowa, Oswald w „Upior ach " Ibseil1a. 

Teatr Baga•tela w K rakowie (1973~74) - Łu

kaisz w „P.o górach, po chmurach" Brylla. 

Teait r L udowy w Nowej Hucie (1974-1976) -

K azio w „Och, jaki piękny jest świat" Wieżana, 
K olega w „Go,ściaah Hotelu du PaTc" Obidnia
ka i Wędry·chdwskiego, „Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę" B udreckiego i K ani·ckieg·o. 

Tea tr „eref" (od 1974 r.) - wykonawca mo
nod ramu „Wytłumacz m i, stary" Jana Bijaty 
i reżyser monod ramu „Champion" Stanisława 

Radłowskiego. 

Teaitr im. Stefana Żeromskiego w Kielca1ch 
(1976/77) Cosme w „Niewid zialn ej kochance" 
Ca1Jder·ona, Azis w „P ojedyn ku" Bajdżidewa, Jó
zek w „Gościach hotelu d u P arc" Obidniaka 
i Węd rychowSlkiego, Młody w „Naszej P a•tetycz
n j" Bijaty, Walery w „Pow.rocie posła" Niem
cewicza, Zbó jn iik Ciuipaga w „Jai11os ik u czyli 
na szikle malowane" Brylla, reży,ser „Mimiki" 
wg Bogus ław;skiego. 

Laureat nagl'ody aktonskiej za rolę Oswald a 
w „Upiorach" Lbsena na Festiwalu Teatrów 
P1olski Północnej - Toruń 1973 ·Oraz I nagrody 
j u ry w kategorii mon odramów i I II nagrody 
publiczności na Festiwa1u Teatrów Małych 

F·orm - Szczecin 1975. 
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ZBIGNIEW HERBERT 

TREN FORTYNBRASA 

Te raz k iedy zostali śmy sami moiżemy 
porozmawiać ks 1ążę jak mężczyzna z mężczyzną 
chociaż leżysz na sch-0·jach i widzisz tyle 

co maI'twa mrówka 
to zn aczy czarne słoń ce o złamanych 

pr.omieniach. 
Nigdy nie mogłem my.śleć o twoich dłoniach 

bez uśmiechu 
i ter az kiedy leżą na kamieniu jak strącone 

gniazda 
są taik samo bezbronne jak przedtem. 

To co jest właśnie koniec. 
Ręce leżą osob no. Szpada leży osobn-0. 

Osobno głowa 
i nogi r ycer za w miękkich pantoflach. 

Pogrzeb mieć będziesz żołnierski ch-0ciaż 
nie byłeś żołnierzem 

jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam. 
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i h uk 
kir w leczony po bru.ku hełmy podkute buty 

k onie ar tyleryjskie werbel werbel wiem 
nic pięknego 

to będą moje manewry przed objęciem władzy 
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć 

nim trochę. 
Tak czy owak mu iałeś zginąć Haml ecie 

nie byłeś do życia 
wierzyłeś w kryształowe pojęcia 

a nie glinę ludzką 
żyłeś ciągłymi sk urczami jak we śnie łowiłeś 

chimery 
łapczywie gryzłeś powie trze i naty chmiast 

wymiotowałeś 
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet 

-Oddychać n ie umiałeś. 
Teraz maisz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie 

należało 
i masz s:pokój. Reszta jest mi,lcz.eniem a l 

nale·ŻY do mnie 
wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych 
lecz czymże jest śmierć bohaterska wob ec 

wiecznego czuwania 
z zimnym jaibłkiem w dłoni na w ysokim krześle 
z widokiem na mro·wisk o i tarczę z.egara. 
Żegnaj książę czeka na mnie projek t kanalizacji 
i dekret w sprawie prosty1tutek i żebraków 
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muszę talkże obmyślić 1lepszy system więzień 
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest 

więzieniem. 
Odchodzę ·jo moich spraw. Dziś w nocy 

urodzi się 
gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy 
to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem 

t r agedii. 
Ani nam witać się ani żegnać ży jemy na 

archipelagach 
a ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę. 



STANISŁAW BRZOZOWSKI 

Gdy Wyspiański mówi o roli, jaką prze
znaczał Szekspir tea trawi, wypowiada 
niewątpliwie własne też zdanie: „Będzie 

to teatr prawdę głoszący, teatr pod opie
ką tych praw i tych sądów, którymi kie
ruje boża ręka". I nie ty lko wypowiada, 
lecz uzasadnia, daje metafizycznie głębo
ką, a niezmiernie prostą i ludzką e t y k ę 
teat r u . Teatr posługuje się aktorem. 
Czy znika tu reguła Kantowska, że czło
wiek nigdy nie powinien być środkiem, 
lecz zawsze celem? Wyspiański nie for
mułuje w ten sposób zagadnienia, lecz 
stawia je i rozwiązuje. Aktor, gdy gra, 
nie udaj e, lecz życie tworzy; tworzenie 
jest zawsze przeżyciem ducha, pasowa
niem się z własną prawdą, Jakubową wal-
ką. Wtedy tylko Modrzejewska jest lady 
Macbeth, gdy tworzy tę rolę, gdy ją prze
żywa, gdy zmaga się w niej z własnymi 
zagadnieniami. Kto chce, by aktor two
rzył, musi go natchnąć prawdą twórczoś
ci, m usi mu dać rolę, która by w duch o
wym jego własnym życiu mogła być za
gadnieniem i rozwiązaniem. Jeśli się żą

da, aby aktor szanował sztukę, trzeba, 
aby sztuka szanowała aktora. ( ... ) 

By tworzyć, t r zeba żyć prawdą rzeczy 
tworzonej. Życie d ucha jest swobodą, wy
walczaniem swobody, bóstwieniem się 

człowieka. Jeśli aktorzy poprzez sztukę 

swą nie mogą iść 'ku swobodzie, ku Bogu, 
teatr upada. Prostota tych rzeczy jest 
straszliwa. To już nie wyjałowione po-
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równanie tekstu ze świątynią, to obnaże
nie jego prawdy w świetle ostatecznym, 
to wyprowadzenie jego miary z niego sa
mego . ( ... ) Tu objawia się tylko prawda 
ak tora : wyzwala on innych, twórczo przed 
nimi siebie przeżywając. Przedstawienie 
teatrowi jest ofiarą , jest aktem odkupie
nia jedynie możliwego przez przeżycie 

i wyzwolenie. 
Tak pojmuje Wyspiański teatr i tak 

tworzy. 
(Wyspiański o „HAMLECIE") 

Wnętrze teatru „Pod Łabędziem" 
(wg ry s . . Jana de Witt z r. 1596) 
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J ERZY S . SITO: 

(. . .) kiedy książę Hamlet pojawia się na 
scenie, lświat staje się lepszy, ·znośniejszy, 
m niej boli i nie tak kaleczy. A choć nie 
rozstrzyga on dy lem atu, który przed nami 
stawia, k~edy umiera, wiem y, że to jego 
życie - li 'nasze - miało '.sens sobie tylko 
właściwy, nie oczywisty być może, lecz 
odtąd łatwiejszy w nazwaniu. 
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KRONIKA 
SCE NY KIELECKIEJ] 

18792=>1979 
W roku 1979 minie s to lat od chwili, 

w któr e j na pierwszej stałej scenie w 
Kielcach zabłysły światła kinkietów . Z t ej 
okazji, poprzedzając ważną rocznicę, w ar
to przypo.mn.lieć pe1wn e fak ty i zd arzeni 
związane z dawny m Teatrem Ludwika 
(dziś Teat r im. Stefana Żeromskiego) , się

gając do początków jego istnienia. 

* * * 
Nim Kielce doczekały się stałej sceny 

teatralnej, przedstawienia odbywały się 

w miejscu dzisiejszej Filharm onii (do 1868 
roku), a następnie w sali Hotelu Europe j
skiego. J ego właścicielem był Węglowski. 

Za wynajęcie sali, bardzo źle urządzonej , 

pobierał jednorazowo opłatę wynoszącą 

7 rs 50 kop. Mały remont pom ieszczenia 
przeprowadzony w 1874 roku pod n acis
kiem publiczności, poprawił n ieznacznie 
sytuację. Dopiero Mieczysław K rauze -
dyrek tor jednego z zespołów dram atycz
nych , goszczących w Kielcach , p r zepr o
wadził rem ont generalny. W sali teatral-
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nej mogło teraz zasiąść 400 widzów, wzbo
gaciła się ona także o galerię, szatnię, pa
larnię i nowe dekoracje. 

_Po wielu latach oczekiwań, mieszkańcy 
K ielc mogli dopiero w 1877 roku przeczy
t~ć w m iejscowej prasie: „Wczoraj runęły 
pierwsze drzewa przy ulicy Pocztowej, 
gdzie ma stanąć gmach stałego teatru" 1) . 
Wiele radości i entuzjazmu wywołała wia
domość o rozpoczęciu budowy. Finanso
wał j ą L udwik Stumpf, przemysłowi ec, 

właścici el browarów, ale i wielki filan
t rop. J ego dotacje na cele dobr oczynne 
znane były ogółowi społeczeństwa. Cieka
wostką jest fakt, że Stumpf jako nabywca 
jednego z pierwszych aparatów telefo
n icznych w mieście, wystawił go w m iej
scu publicznym, by kto zechciał mógł się 

dokładnie z nim zapoznać. Był to człowiek 
bardzo praktyczny, w swojej budowie (h o
tel , r e9tauracja, sala teatralna) połączył 

dobro społeczne z interesem wła nym. 
Prasa kielecka donosiła o każdym więk

szym przedsięwzięciu w robotach budow
lanych. Oto pierwsza obszerna informa
cja: „Jak wiadomo, na placu, a raczej w 
miejscu ogrodu w posesji Sławeckiej przy 
ulicy Pocztowej, gdzie już prowadzą się 

roboty, ma stanąć dwupiętrowa kamieni
ca, frontem do ulicy zwrócona, dotykająca 
~ jednej strony domu Leliwera, z drugiej 
Zelich owskiego z piętnastoma oknami na 
każdym piętrze. Ozdobną elewację fron
tową z kolumnami na szczycie zdobić ma
ją cztery staituy muz, opiekuńczych bóstw 
sztuk wyzwolonych. W pośrodku gmachu 
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szeroka brama wjazdowa , z które j po obu 
stronach , po widnych i przestronnych 
schodach prowadzić mają wnijścia, z jed
nej strony do numerów hotelu, rozmiesz
czonych w korytarzu, z drugie j do resta u
racji. Na pierwszym piętrze w jednej po
łowie gmachu mieścić s i ę będzie sala tea
tralna z kasą, kontramarkarnią i garde
robami dla artystów. Sala teatr alna mieś

cić będzie wygodnie 700 widzów, a składa 

si ę z parteru, 18 lóż pierwszego piętra 

i galerii, scena będzie dwa razy obszer
niejszą od dzisie jsze j w Hotelu Europej
skim. W drugiej połowie gmachu na pię

trach będą lokale do najęcia . W podwórzu 
stanie piętrowa oficyna, w jakiej oprócz 
pomieszkań , urządzone zostaną łazienki 

z porcelan owymi wannami. Mury ca łego 

gmachu wyprowad zone i pokryte zostaną 
blachą w bieżącym r oku, co zaś do sali 
tea tralne j, t o ta, na dzień 1-go grudnia 
wykończoną zostanie na przyj ęcie publicz
ności" 2) . Termin oddania sali teatralne j 
opóźnił się , a budowę kontynuowano jesz
cze w roku następnym . 

J OLANTA DOMOŃ 

l. „Gazeta K ielecka" 1877, nr 27. 
2. „Gazeta K ielecka" 1877, nr 31. 
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