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Pisać w programie teatralnym o „Hamlecie" to z~
miar bardzie j niż karkołomny. Reżyser przez tygodrue 
pracy z aktorami nie zdoła im powiedzieć swoich 
wszystkich przemyśleń nad tą sztuką, a co przeka
zać widzowi, gdy ledwie starcza miejsca na hasła. 

Niech mi więc będzie wolno pisać bardziej niż skró
towo, apelując do domyślności czytelnika, a jeszcze 
bardziej widza, k.tóry przecież spektakl ogląda. 

1. Jest to „Hamlet" bez skrótów - to znaczy, bez 
wykreślenia żadnego wątku, ani postaci chociaż 
z konieczności stosować musiałem cięcia w zbytnio 
rozbudowanej scenie z Duchem i kwiecistości renesan
sowego języka dziś nas wielekroć drażniącego. Idę tu 
za wskazaniami St. Wyspiańskiego, który bezlitośnie 
chłoszcze „poprawiaczy'" Szekspira. 

2. Starałem się zrozumieć co swą sztuką wnosi ł 
Szekspir w niespokojne ówczesne czasy, co musiały 
czuć „polityczne robaki" zasiadujące przecież na wi
downi „The Globe". Z jakimi poglądami walczył , a co 
nie wymagało komentarzy, bo było wartością obie
gową. 

3. Podchodzę do dramatu w całym jego zagęszcze
niu przeciwstawnych interesów ludzkich, ich zamie
rzeń i niespodziewanych sk4tków, a nie tylko ekspo
nuję postać tytułowego bohatera. Oczywiście Ham
let jest nośnikiem głównych idei. Czasem - jak o 
grze aktorów - mówi głosem samego Szekspira, a 
więc i jego udział w widowisku jest większy od in
nych, ale nie przesłaniający roli , ani udziału swych 
współtowarzyszy. 

4. Za sugestiami Stanisława Wyspiańskiego rozu
miem także sens molonogów jako „myśl w rozwoju". 
Z tym, że w okresie Wyspiańskiego było to od~rycie, 
dziś u ludzi poznających świat przy pomocy dialek
tyki, tylko tak można widzieć Hamleta - jak postać 
w gwałtownym rozwoju, w stałej zmianie kryteriów . 
W życiu na podobną dojrzałość potrzeba lat, szekspi
rowska kompensac ja skraca nam ten czas tak gwał
townie, że dla XIX-wiecznych szekspirologów Hamlet 
był postacią niekonsekwentną - „hamletyzował". 

5. Wystawiam „Hamleta" po raz drugi i rozumia
łem go poprzednio zupełn i e inaczej, ale minęło od 
tego czasu 20 lat, a doświadczenia społeczne astat-

niego czasu od kryły mi inne barwy tej sztuki. Burzliwe 
czasy Szekspira były niezmiernie podobne do na
szych tyle, że prawdziwie krwawe, i fragmenty tek
stu, nad którymi n iegdyś lekko przechodzono, każ_ą 
się dziś nad nimi zastanawiać . Czasem eksponowac. 

A więc: intensywne zbrojenia w k laudiuszowej Da
nii, t rwające dniami i nocami, skupowanie oręża za 
granicą , łatwość zamieszek. Można nie wie rzyć Klau
diuszow i, że motłoch kocha Hamleta i nie będzie go 
oceniał za czyn, a będzie tylko współczuł w karze, 
któraby na niego spadła, a więc czynić go bezkar-

ym. A le ci Duńczycy, którzy od razu towarzyszą bun
towi Laertesa - to fakt, chociaż przyczyny buntu są 
mało jasne. Państwo to stoi na bardzo niepewnych no
gach. 

6. W reszcie fakty polityczne - Klaudiusz chętnie 
zgadza si ę na wyjazd Laertesa do Francj i, a nie zga
dza się na powrót Hamleta do Wittenbergi, gdzie 
przecież przerwał studia, bo Hamlet może zyskać za
granicznych popleczników swoich pretensji do korony. 
Klaudiusz jest dopiero miesiąc czy dwa królem, nie 
wiadomo, czy jest akceptowany nawet przez swych 
wasali, bo Norwegia i Anglia są zależne od Danii . 
Jak grzecznego używa do nich języka i jak ła two 
zgadza się na przemarsz wojsk Fortynbrasa przez swój 
kraj, a przecież we współczesnym języku to jest na
ruszenie integralności państwa. Do tego są to wojska 
zaciężnych rzezimieszków. Jakoś nie zwracano uwagi 
na te ważne wyznaczniki. Nie odczytywano sensu dy
plomatycznego odpowiedzi z Norwegi i. 

7. Wreszcie jeszcze raz Hamlet - · karcący siebie 
w każdym monologu, za brak impulsywnego działania, 
ale równocześnie zdający sobie sprawę z realiów jakie 
go otaczają. Przecież cały ten dwór dobrowolnie go 
odstąpił, cała siła i władza jest po stronie Klaudiu
sza. Co on naprawdę może zrobić, jakie ma dowody? 
Haml~t nie jest awanturnikiem, ani politycznym sa
mobójcą, słowa Ducha to nie dowód, nie może z nim 
wystąpić publicznie. Hamlet sieje więc na dworze za
mieszanie sygnalizowane swą ostentacyjną żałobą , 
jak słownymi prowokacjami, aż trafi na pomysł zain
scenizowania przedstawienia, w czasie którego na
pina swymi aluzjami uwagę widzów - zastawia rze-
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czywi stą „ Pułapkę na myszy". Tylko czy dwór chce 
tę prawdę przyjąć? Hamlet się boi i to boi z rozsąd
ku, a nie potencjalnego tchórzostwa. Odsu nięty od 
władzy , chce ją zdobyć , ale prawnie. Jest absolutystą 
- nie ma w nim „ taryfy ulgowej", nawet kiedy chce 
karać Klaudiusza, to aż po wieczność . Chociaż prag
nę zwrócić uwagę, że do zabicia Klaudiusza · jest 
wewnętrzn i e przygotowany. A kiedy fakty zamiany 
listu i odkrycia ce lu wyjazdu do Anglii nie dadzą 
się j uż odwrócić , rzuca na cmentarzu jawne wyzwanie: 
„Ja, Hamlet, król Danii"! Ale zarazem jest to w tym 
momencie człowiek jakże inny od tego zbuntowanego 
młodz i ka , który po rozmowie z Duchem uważał, że 
z „ kolein wypadł świat" . 

8. Trzeba więc powiedzieć , że traktujemy „ Hamle
ta" jak moral itet o losach ludzkich, w którym nasze 
zamiary nie idą w parze z ich realizacją, zaś zajadła 
walka o nie i nietolerancja mogą oczyścić miejsce si
łom nowym, przez nikogo z nas nie oczekiwanym, ani 
nie posiadającym nawet naszych skrupułów. Będzie 
to więc społeczne odczytanie dramatu, bliskie może 
dzisiejszym doświadczeniom i odczuciom. 

9. Pragnę wyjaśnić, że nie należy jednak sądzić, iż 
przez tę sztukę chcę zna leźć remedium na nasze bie
żące kłopoty czy przykrawać ją do okoliczności - po
siada ona dużo większą pojemność wiadomości o czło
wieku - pytanie polega raczej na tym, co zdołamy 
powiedzieć. Dlatego i kostiumy są „ historyczne" -
bo mamy zbliżone do· epoki elżbietańskiej, chociaż i 
to stanowi anachronizm, ponieważ opowieść o Ham
lecie jest o dwa wieki starsza. 

1 O. I jeszcze wyjaśnien i e . Czemu właśnie „Ham
let"? Jest w tym wiele przekory, bo są sztuki przez 
które może łatwiej byłoby „rozliczać się" ze współ
czesnością. Po prostu , dramat ten nigdy nie był grany 
w historii naszej sceny, a jest dla zespołu zawsze 
wysoko ustawioną poprzeczką, n-a której (oby nie 
było) i najlepsi się potykali. 

A już poza w ymienionymi punktami. Swiadomie po
mijam rozważania natury moralnej , psychologicznej i 
filozoficznej, bo wiele i obszerniej na ten temat na
pisano. 

I jeszcze jedno. Teatr istnieje nie sam, ale (co mia
łem okazję już , nie raz mówić) dopiero ze swymi wi
dzami. Oczekuje~ny więc od Państwa, że będz i ecie 
chcieli podejść bez niepotrzebnych uprzedzer'l , oc8niać 
pracę, nie dając z góry posłuchu głosom nieżyczli
wym, bo czym większy zamiar, tym więcej zawsze 
znajduje nieprzyjaciół ... Ale czy to znaczy, ż«= mamy 
rezygnować z dużych zamiarów? 

Tadeusz Aleksandrowicz 

JAN WOLFGANG GOETHE 

( ... ) WILHELM, według swego zwyczaju szeroko i 
pouczająco rozprawiał, jak - jego zdaniem - na
leżałoby grać Hamleta. Przedstawił szczegó towo wy
niki rozważań, którymi zajmował się poprzednio, i do
kładał wszelkich starań , ażeby przeprowadzić swoje 
zdanie, chociaż Serio podnosił wiele wątpliwości co 
do jego hipotezy. 

- No dobrze - rzekł tenże w końcu - przysta
jemy na pańskie wywody. Cóż stąd dalej wedle pana 
wynika? 

- Wiele, wszystko - odparł Wilhelm. - Wystaw 
pan sobie królewicza tak, jakiem go odmcilował , gdy 
go niespodzianie odumiera ojciec. Nie ma w nim ta
kich namiętności, jak ambicja i żądza panowania, nie 
miał nic przeciwko temu, by być synem króle"Nskim ; 
ale teraz dopiero zmuszony jest baczniejszą zwrócić 
uwagę na przepaść. oddzie lającą kró la od podd,:inych. 
Prawo do korony nie było dziedziczone, dłuższe atol i 
życie ojca umocniłoby pretensje jego jedynego syna 
i zabezpieczyłoby" nadzieję otrzymania korony. Tym
czasem widzi oto, że stryj, pomimo pozorn,;ch przy
rzeczeń , odsunął go od niej, być może na zawsze, 
czuje się tak ubogim w łaskę , w majętności, i obcym 
w kraju, który od dzieciństwa mógł za swoją własność 
poczytywać. To rodzi w jego umyś l e pierw sze sklon
ności do smutku. Czuje, że jest niczym w;qcej, ba, 
nawet nie tym, co każdy szlachcic, podaje się za 
.sługę każdego, nie jest grzeczny~ nie jest uprzejmy, 
nie, on jest poniżony i potrzebujący. 
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No swe dawniejsze położenie patrzy jak na sen, 
który prysnął. Na próżno stryj chce go ra :erwoć, uka
zać mu położe!"; ie jego z innego pur1ktu 1 ~idzenia ; po
czucie własnej nicości nie opuszcza go nigdy. 

Drugi cios, jaki weń uderzył, zran i ł gc; jeszcze głę
biej, przytłoczył jeszcze silniej. To małżeństwo jego 
matki. Jemu, pizyw iązonemu i czułem1 1 synowi, po
została po śmierci ojca jeszcze motka ; spodziewał 
s ię, że wespół z pozostałą przy życiu czcigodną mat
ką będz i e czcił bohaterską postać , owego wielkiego 
zmarłego·; troci atoli i matkę w sposób gorszy, n iż 
gdyby mu j ą . śmie rć porwała . Znika ten obraz tchnący 
ufnością, jaki kochające dziecko tak chętnie sobie 
<wor'L.Y w stosunku do swych rodziców; u zmarłego 
nie ma p:Jmocy, o u żyjącej nie ma oparcia. I ona 
takżei jest kobietą , i -ją także obejmuje nazwo nada
wana całej płc i : ułomna. 

Teraz dopiero czu je się ' naprawdę złamanym, na
prawdę osieroc':>nym, a żadne szczęście Ś'N iata nis 
może mu zastąpić tego :;r t; łracił. Ponieważ z natury 
nie jest ani . smu tny, ani :::umyś:ony, smutek i zamyśle
nie staje mu. się ciężkim brzemieniem. 

Serio spojrzał na swą s iostrę i rzekł : 
- Czy dalem ci fałszywy wizerunek naszego przy

jaciela? Dobrze zaczyna; niejedno nam jeszcze opo
wie i nie jedno wmówi. 

W ilhelm zaprzysiągł s ię g~ośno i gorąco, że nie chce 
wmawiać, lecz przekonywać, i pros i ł tylko jeszcze o 
chwilę cierpliwości. 

:-. W ystawcie sobie - żywo zowołof - tego mło
dzrenca, tego kró iewskiego syna, uprzytomnijcie sobie 
jego ._ położenie, a potem obserwujcie go w chwi li, kie
dy się dowiaduje o pójawieniu się postaci ojca, stań
cie przy ni~ ~w~j strosziiwej nocy, kiedy czcigodny 
duch ukazu1e się ;em~ sarr<imu. Ogarnia go niezmier
~a zgroza. Przemawia do cudownego zjawiska, w idzi 
1ego skin!enie, idzie za nim i s łucha . W uszach jego 
rozlega s:ę straszne o~karżenie przeciw stryjowi, w ez
wanie do zemsty i uporczywie powtarzana prośba: pa
miętaj o mnie! 

1A kiedy duch znika, kogóż przed sobą widzimy? 
M.cdego bohatera, dyszącego zemstą? ·Urodzonego 
władcę, który czuje się szczęś liwym, że zostat wezwa-' 

ny do wystąpienia przeciwko uzurpatorowi swojej ko
rony? Nie! Posępne zdumienie poda no duszę osa
motnionego; staje się cierpkim wzg lędem uśmiech
niętych łotrów, przysięga, że nie zapomni o zmarłym , 
i kończy znaczącym westchnieniem: „ Czas wyszedł 
ze swych fug; biada mi, żem s ię .zrodzi ł , by go na
prawiać". 

W tych słowach leży, jak mi się widzi, klucz do 
całego zachowania się Hamleta, i dla mnie jasną 
jest rzeczą, że Szekspir chciał przedstawić wi~lki czyn 
włożony w duszę, która do cz}!nu tego nie dorosła. 
I w tym duchu - moim zdaniem - opracowaną zo
stała konsekwentnie cała sztuka. Oto zasadzono dąb 
w kosztownym naczyniu, które powinno było przyj
mować w swoje łono tylko śliczne kwiaty; korzenie 
rozrastają się ; naczynie pęka. 

Istota piękno, czysta, szlachetna, wysoce moralna, 
lecz bez siły zmysłowej , tworzącej bohatera, ginie pod 
ciężarem , którego nie może oni unieść, ani odrzucić; 
każdy obowiązek jest dla niej świętym, ole ten za 
ciężkim. Zażądano od niej rzeczy niemożl i wej, nie 
niemożliwej samej . w sobie, ale takiej, któ;a dla niej 
jest niemożliwą. Jak on się wije, szamoce, lęka się, to 
występuje naprzód, to s i ę cofa, wciąż coś mu o tym 
przypomina, wciąż przypomina to sam sobie, a w 
końcu prawie traci z oczu swój zamiar, ale nigdy nie 
odzyska już radości!. 

przełożył PIOTR CH M I ELOWSKI 
(„L ata nauki Wilhelma. M eist r a" ) 
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

( ... ) Monografij i studiów nad swoim dramatem, to 
jest: stanem swej duszy, Hamlet nie czytywał. Nie 
mkił też gotowego szablonu charakteru wtedy - kie
dy miał działać i żyć, to jest w chwili gdy go Szek
spir tworzył - ale otrzymał od Szekspira pozwole
nie działania i życia - pozwolenie wejścia na scenę, 
przez bramy ARTYZMU. · 

I skoro Hamletowi na scenę bramy artyzmu otwo
rzył Szekspir, pierwszym czynem Hamleta . było po
walić tego, którego dotychczas parodiował. Powalił 
go i rzekł: Wstań, imię twoje będzie: Laertes. I wstał 
i chodził. 

I natychmiast Hamlet odetchnął i rzekł wskazując 
Laertesa: „ktokolwiek by zaś naśladował go, będzie 
jego cieniem - niczym więcej". 

Wszystkie więc pochwały i uwielbienia, przyznawa
ne Hamletowi przez spory już kawał czasu, i tragicz
ne naq nim rąk załamanie - było uwielbieniem włas
nych słabości i· tego „do niczego", czego garść spora 
w każdej lud_zkiej naturze leży i czego się wyzbyć nie
łatwo. Hamlet w tej interpretacji, jak go nam prze
kazywano i przykazywano, i nie tyiko nam, ale mniej 
więcej wszędzie - był tą niezawodną _pociechą dla 
tych - co żadnych nie mając zdolności, posiedli jed
ną: zdolność hamletyzowania; - dla tych, co na
prawdę mając na swoje barki włożone wielkie nieraz 
żądania, nie potrafil i ·nic, bo niewiele umieli; przeto 
nie na miano Hamletów zasłużyli, ale na miano ludzi 
niedołężnych, ludzi bez zdolności - ludzi, którzy w 
żadnych warunkach niczym innym by nie byli. Co go
rzej: Hamlet stał się taką dawką trucizny - dla 
wszystkich umysłów mogących się rozwijać; trucizny 
- niezawodnej, streszczającej się w słowach, że: 
można być niedołęgą i być bohaterem równocześnie. 
Niedołęga i bohater? 

Pozwalam sobie odróżniać te dwa - rzeczowniki. 
Hamlet bohaterem jest, jak jest nim każda: mło-

dość - i nie słabość w nim jest, ale: - myśl i roz
wój tych myśli, stopniowy. Nie niedołęstwo i brak 
~nergii lub siły - lecz czucie i uczucie cz ł o w i e k a, 

który chce czynów s Noich, sobie przeznaczonych, ni~ 
omylnie się doczekać i nie uczynić niczego, co by 
cień na niego rzucić miało. 

A myślą ku temu dorastać można tylko stopniowo. 
A po stopniach tych można iść tylko r o s n ą : 
d u s z ą, a ze stopni raz myślą zdobytych nie .ustę
pując! 

Co zaś prcwdą jest, to na każdym etapie rozwoju 
jest prawdą tą samą. 

A czyn podejmuje się wtenczas - wenn man ge
wachsen ist - a die grosse Tat· upomni się o swoje 
prawa, wenn man gewachsen ist. - A czyny wielkie 
to są czyny prawe. A dorosłym do czynów jest się -
gc,iy się czuje, że się istotnie wyżej stoi nad innymi. 
A wyżej stać można nie cudzą myśią się wspinając, 
jeno własną odnośnie do siebie. - A myśl własną 
zdobyć można jeno w walce. A walczyć znaczy nie 
u legać i nie ustępować. A opór znaczy: Sumienie i 
WiarQ. ( ... ) 

ERICH AUERBACH 

(„Hamlet". Kraków, w drukarni 
Un iw ersytetu Jagiellońskiego 1905) 

Czyżby Goethe nie odczuł żywiołowej, a w toku 
akcji wciąż jeszcze rosnącej siły charakteru Hamleta, 
czyżby nie odczuł jego ciętego dowcipu, którego lęka 
się całe otoczenie, podstępności i odwagi, jaką oka
zuje w swoich zamysłach, iego dzikiej surowości w 
stosunku do Ofelii, gwałtowności , z jaką traktuje on 
swoją matkę, zimnego spokoju, z jakim usuwa wcho
dzących mu w drogę dworaków, giętkości i śmiałości 
wszystkich jego myśli i stów? Mimo iż Hamlet ciągle 
odsuwa od siebie decydujące dz ic1łanie, jest on prze
cież na pewno najpotężniejszą postacią sztuki; Szek
spir kreuje wokół niego aurę demonizmu, respektu, 
bojaźni, nierzadko trwogi; kiedy wreszcie bohater de
cyduje się na jakieś bardziej aktywne posunięcie , jest 
ono wówczas szybkie, odważn2, niekiedy podstępne, 
i w sposób -:::ałkowicie pewny trafia prosto w cel. Nie 
da się wprawdzie zaprzeczyć, iż s i łę decyzji porali-



żują w Hamlecie te same wydarzenia, (które doma
gają się jego pomsty; ale czyż można wyjaśnić to 
poprzez jego życiową słabość , poprzez niedostatek 
„s iły zmysłowej, jóka tworzy bohatera"? Czy sprawa 
nie przedstawia s ię tu raczej tak, iż nad ową naturą 
silpą , obdarzoną demonicznym nieledwie bogactwem, 
zdobywa panowanie zwątpienie i wstręt do życia, przy 
czym cały ciężar owej osobowości przesuwa s ię w 
tym właśnie kierunku? I że to właśnie na skutek na
miętności, z jaką owa potężna naturo oddaje się 
·swym uczuciom, stają s ię one tak przemożne, że obo
wiqzek życia i działania przekształca się w ciężar . i 
l\lęczarnię? 

· BERTOL T BRECHT 

przelożyl ZBIGNI EW ZABICKI 
(„Mimesis" PIW Warszawa 1968) 

•.. Teatr winien mieć stale· na oku potrzebę czasu. 
Wybierzemy jako przykład do komentowania starą 
sztukę - „Hamleta". Sądzę, że w obliczu krwawych 

· i ponurych czasów, w których to piszę , wobec zbrod
niczych klas panujących i rozpowszechnionego zwąt
pienia o rozumie ..• można tę fabułę tak odczytać: Jest 
czas wojenny. Ojciec Hamleta, król Danii, zabił w 
zwycięskiej wojnie rabunkowej króla Norwegii. Gdy 
sy~ tego ostatniego, Fortynbras, zbroi się do nowej 
woiny, zostaje również zabity kró l duński ( ... ) przez 
swojego bratanka. Bracia zabi tych królów, sami teraz 
zostawszy królami, zażegnują wojnę, przy czym woj
skom. norweskim, idącym na rabunkową wyprawę 
prz.ec1:-v Polsce, pozwala się przej ść przez terytorium 
dunsk1e. Wtedy właśn ie duch wojowniczy ojca wzy
wa młodego Hamleta, aby pomścił dokonaną . na nim 
zbrodnię. 

Po pewnym wahaniu, czy ma odpowiedzieć . krW(l
~ym czynem na krwawy czyn, skłonny już nawet udać 
s1~ na wygnanie, Hamlet spotyka na wybrzeżu mor
s~1m_ mł?dego .F?rłynbrasa , który ze swoimi wojska
~1 ciągnie włosrne do Polski. Pod naciskiem tego bo
jowego przykładu zawraca z drogi i w scenie barba- · 

rzyńskiej rzezi zabija swego stryja, swą matkę i sa
mego siebie, pozostawiając Danię Norwegom. Widzi
my więc, jak w tych wypadkach młody, ale j uż tęga
wy człowiek w sposób bardzo nieumiejętny posługuje 
się nową wiedzą nabytą na uniwersytecie wittenber
skim. Ta wiedza mu zawadza w konfliktach feudalne
go świata. Wobec nierozumnej rzeczywistości jego ro
zum jest niepraktyczny. Pada , jako tragiczna ofiara 
sprzeczności między swym rezonerstwem swym 
czynem. 

HENRYK ZBIERSKI 

(„Male ORGANON dla teatru" 
„Pamiętnik Teatralny", z 1 1955) 

Tragedia o Hamlecie, kr.ólewiczu duńskim („The 
Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark", wyst, między 
1599 a 1601, 1601?, wyd. 1603), skupi ła na sobie naj
więcej uwagi szekspirologii światowej, nie tylko i nie 
tyle dlatego, że uważano ją do niedawna za najlepszą 
tragedię Shakespeare'a, lecz właśnie z· powodu krea
cji postaci tytułowej. Mimo tak licznych prac na temat 
omawianej sztuki, wiele kwesti i pozostaje nierozstrzyg
niętych lub spornych, a już najbardziej uderzającym 
faktem, jest, że jedno ze współczesnych wydań kry
tycznych „Hamleta" we wstępie zawiera dyskusję na 
temat, czy Hamlet zwleka z realizacją zemsty, czy też 
nie .Na ten tak węzłowy temat panuje niezgodność 
opinii. 

Nie podejmujemy się własnego rozstrzygnięcia tej 
kwestii. Nie od rzeczy jednak będzie wskazanie pew
nych zasadnicznych kryteriów dyskusji oraz przed
stawienie tych cech najsławn i ejszej ze wszystkich 
sztuk Shakespearea, które wywołują nie kończące się 
dyskusje. Na pytanie, czy królewicz duński zwleka, 
czy też nie, najlepiej starać się odpowiedzieć, porów
nując utwór z innymi współczesnymi mu utworami 
zaliczanymi do tzw. tragedi i zemsty (w sen
sie typu tragedii e lżbietańskiej), z której „Ham
let" co najmniej się wywodzi, jeśli nawet do niej 
nie należy. Do momentu śmierci Poloniusza, który gi-



- „,~ ·.; ..... 

;-~ 
. I . 
: '. 1' 

nie przypadkiem (Hamlet sądził, że to Klaudiusz ukry
wa się za kotarą w sypialni swej żony, ostatecznie 
można było tego logicznie oczekiwać), podejrzewać 

· można, iż Hamlet ma jakiś plan ofensywnego działa
nia. Nie brakowało mu przecież zdolności do mister
nej intrygi -..,- atrybutu wszystkich „mścicieli" w tra
gedii elżbietańskiej - skoro tak sprytnie spowodował 
uśmiercenie Rosencrantza i Guildensterna; zauważyć 
jednak trzeba, że czynu tego dokonał w formie aktu 
samoobrony. Ale od' momentu powrotu do Elsynory, aż 
do ujawnienia zdrady Klaudiusza przez Laertesa w sce
nie pojedynku, Hamlet nie ma już chyba żadnej kon
cepcji dokonania zemsty, co więcej, sam staje się o
fiarą intrygi mściciela (Laertesa) i zbrodniczych kno
wań Klaudiusza, wykorzystującego chęć zemsty tego 
ostatniego. Wszystko to sprawia, że chociaż sztuka 
wywodzi się ze schematu tragedi zemsty, jest ona wy
razem głęboko zakorzenionych w umyśle autora za
strzeżeń wobec skomplikowanej, lecz mimo to widocz
nie dlań niemożliwej do przyjęcia, misternej machiny 
intryg charakterystycznej dla tego typu tragedii przed 
„Hamletem" i po „Hamlecie". 

To prowadzi nas do stwierdzenia, że autora widocz
nie i nteresowały problemy zgoła inne i znacznie głęb
sze niż te, które można byłoby wyrazić dysponując 
tylko konwencjami tragedii zemsty. Szczególnie ujaw
nia to jaskrawa dysproporcja między słowami a czy
nami Hamleta, którą dostrzegamy w jego późniejszych 
monologach, pełnych samokrytycyzmu i samozachęty 
do wprowadzenia w czyn nakazu, jaki otrzymał od du
cha swego ojca, a co jednakże pogłębia uczucie nie
możności i opór woec tego zadania. 

Cokolwiek byśmy sądzili o sztuce, uważna lektura 
wszystkich monologów Hamleta i wyżej zasugerowa
na interpretacja rzeczywistej akcji sztuki - w sumie 
i na zasadzie konfrontacji - powinna stanowić wystar
czającą płaszczyznę dyskusji. Hamlet zresztą sam wy
raża w zasdniczy sposób swoją postawę. Nie słabość, 
lecz wyobraźnia i „świadomość", która „czyni nas 
tchórzami" („ Th us conscience do es make coward of 
us all"), jest tu wykładnią. 

(„Dzieje literatur europejskich" 
PWN Wars.:awa 1982) 
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