






OD AUTORA 

Po Hamlecie to moja druga sztuka. Pierwsza - Sto r k, sto sztyletów 
powstała trochę z przypadku, trochę z ciekawości czy ten rodzaj literatury 
rozszerzy moje możliwości pisarskie. Nie była to jednak tylko ciekawość 
Jormy. Miałem już za sobą dwie książki prozatorskie, w których starałem się 
i>isać o współczesności wprost - bez metaforycznych osłonek. Czułem 
jednak potrzebę uogólnienia doświadczeń mojego pokolenia, spojrzenia 
z pewnej wysokości na tę edukację życiową, jaką przyniósł pierwszym 
powojennym rocznikom marzec 681grudzień70 roku. Stąd wzięła się w Stu 
rękach, atu aztyletach Noc Listopadowa I grupka podchorążych zmuszo
nych w obliczu prowokacji do gwałtownego przewartościowania swoich 
poczynań, do dojrzewania niejako „w marszu". 
Rzecz powstała w roku 1976, na scenę trafiła dopiero w cztery lata później. 
Interesowało się nią kilka teatrów, w jednym rozpoczęły się nawet próby, 
zawieszone wkrótce przez stanowcze veto władz politycznych. W ten 
sposób to, co chciałem, żeby było wyjątkiem, stało się jeszcze jednym 
potwierdzeniem smętnej reguły. Obie moje książki leżakowały bowiem 
również przed wydaniem po cztery lata, czekając na lepsze czasy. Koniec 
końców wychodziły i to powinno być ważne. Ale ciągłe oczekiwanie na 
koniec końców nie mija jednak bez śladów. Przez te ostatnie cztery lata 
miałem poważne chwile zwątpienia w sens mojej p1acy. Przestałem pisać. 
To znaczy-pisałem daJej, ale już bez myśli o publikacji, a tylko dla siebie, do 
szuflady, tej najgłębszej, której nie otwierają żadne odwilże. 
Pomysł sztuki o Fortynbrasie nosiłem w sobie od dawna, ale do nadawania 
mu bardziej konkretnego kształtu byłem w stanie się zabrać dopiero po 
krakowskiej premierze Stu r1tk. ••• 
Miałem oczywiście świadomość, że Hamlet stał się wręc~ archetypicznym 
dziełem dla europejskiej kultury I że niezmiernie trudno jest z jego okazji 
powiedzieć coś nowego. A jednak wydawało mi się, że znalazłem taką 
szczelinę, przez którą można zajrzeć w świat Szekspira na swój własny 
sposób. 
Wiedziałem, o kim ma być ta sztuka. Fortynbras zawsze był dla mnie 
najbardziej zdaWkową, a przez to mocno tajemniczą postacią Szekspira . 

. Był jakby żołnierskim wcieleniem Hamleta, Hamletem zwycięskim, zapo
wiadającym Danii lata spokoju i dostatku 
Wiedziałem także, o czym ma być Po Hamlecle. O pokusie władzy, o odpo
wiedzialności, o cenie moralnych kompromisów, o złudzeniach i pysze 
kolejnych kandydatów stających w szranki polityki. Pisałem sobie te hasła 



na marginesach stronic, by nie dać się skusić rodzajowości poszczegól
nych scen, możliwościom rozlicznych epizodów, stylizacji i aluzji. 
Wiedziałem też, jak się musi skończyć moja sztuka. Jak Hamlet, a przecież 
zupełnie inaczej. 
To tyle. Reszta jest zmyśleniem. 

Jerzy Żurek 





PO HAMLECIE 
(Fragment aktu pi erwszego) 

VIK : 

Może masz tysiące oczu i uszu . Ale brakuje ci jednego serca . 
LIZON : 

Osmielasz się mi Io mówić . Ja nie mam serca? A dla kogo to robię? Ola 
kogo zabiegam o władzę? Wiesz. co to jest władza? To wolnosc Najwyż · 

sza forma wolnosci na ziemi . Największy skarb czlowieka . Chcę , żebys 

miał ten skarb. Żebys się nim cieszył. Ty i twoje dzieci. Ale póki masz nad 
sobą króla i księcia. jesteś nikim , niewolnikiem. który w każdej chwili 
może popasć w niełaskę . Ale ich panowanie nie jest wieczne . Czy 
myślisz. że ja . krolewski namiestnik, najznamienitszy p a n tego kraju. 
zgodziłbym się błąkać po tych pustkowiach tylko po to . żeby pilnowac 
księcia Fortynbrasa? (Vik milczy) Zresztą może masz rację nie kocham 
ludzi . Tylko . że mieć serce to często znaczy nie mieć głowy Pożyjesz . to 
się przekonasz. 
VIK · 

Jeśli tak. to nie warto żyć . 

LIZON · 

Warto . Zobaczysz jutro rano . kiedy wrócisz A dziewczyne i tak ci dam . 
VIK : 

(krzyczy) Sam · slyszysz - sam ją sobie wezmę! 

Marta Fik 
„PO HAMLECIE" 
Oto jeszcze jedr:ia sztuka przywdziewająca kostium, aby - nauczona przykrymi doświadcze
niami - w nim dopiero poczuć się jako tako bezpiecznie. Kamuflaż, pozwalający powiedzieć 
parę prawd o kwestiach I problemach także dziś dotkliwych, jest zresztą szczególnego 
rodzaju. Jerzy Żurek, autor głośnego już dziś Sto r11k, sto sztyletów ... , utworu odwołującego 
się do Listopada 1830, tym razem porzuca historię; pretekst w polskiej współczesnej 
dramaturgii wykorzystywany najczęściej I najchętniej . 

Kostium jest więc nie historyczny, lecz literacki, szczególnie przy tym prowokujący. bo zdjęty 
z szekspirowskiego Hamleta. Zresztą w celu daieklm od czysto literackich zabaw, owych mniej 
lub bardziej udolnych trawestacji motywów, Ich uwspółcześniania etc. 
W oparciu o Hamleta powstało już kilka dzieł; na ogół utonęły one w zasłużonej niepamięci, co 
dotyczy nawet Hamleta w Wittenberdze Hauptmanna. Większość dorabiała po prostu pierw
szo- I drugoplanowym szekspirowskim bohaterom życiorysy, kierując się Oak Hauptmann) 
wskazówkami zawartymi w tekście, bądż też dając się ponosić własnej wyobraźni Oak np. farsa 
Rosencrantz I Gulldenatern Giiberta w 1891 roku, w której ten pierwszy ż.enl się z Ofelią). 
Jedyną wlaściwie sztuką o większych ambicjach i dużym rozglosie pozostał Jak dotąd debiut 
teatralny Stopparda Rosencrantz I Gulldenatem nie żylłł···· podejmujący zresztą problematy
kę egzystencjalną, wiążącą Jego utwór raczej z dziełami Becketta czy Pintera nlz Szekspira, 
choć nie wychodzi on ani poza wypadki, ani poza postaci znane z Hamleta, co więcej, gęsto 
posługuje się cytatami z oryginalu. Dla rozważań o dramacie Żurka stanowić może tlo 
najwdzięczniejsze, zarówno gdy idzie o podobieństwa, jak i - generalne - różnice. Lokalny 
patriotyzm każe jednak wcześniej wspomnieć inną jeszcze próbę: akt li Kucharek Nory 
Szczepańskiej, sztuki, która przed laty dwudziestu przeżyła swe krótkie dobre chwile, budząc 
pewne zainteresowanie teatru I krytyki, chyba powyżej swych zalet. W owym rewidującym -
z perspektywy kuchennej - mity literackie dzielku ważne moze być przy lekturze Żurka jedno: 
zakwestionowane Istnienie Ducha starego Hamleta. U Szczepańskiej ducha tego wymyśla po 
prostu Kucharka, powodując tym samym lawinowo pędzące konsekwencje. U Żurka ów duch 
też jest tworem mistyfikacji, ale znacznie groźniejszej : polltycznej . Bo I całe Po Hamłecle jest 
sztuką polityczną. To stanowi zresztą o jej zupełnej w stosunku do wymienionych tu I nie 
wymienionych dzieł „ po-Hamletowskich" - odrębności . 

Można się tu na przykład, jak to juz napisano, doszukać pewnych pokrewieństw ze Stoppar
dem. Uderza szczególnie wspólny dla obu sztuk paradoks, czy pozorny paradoks. Otóż 
pożyczając bohaterów od Szekspira I nie zmieniając niczego w zasadniczych zarysach fabuły 
utworu, uzupełniając ją jedynie o to, co u Szekspira nie zostało rozwinięte, obydwaj autorzy 
tworzą w zasadzie całkowicie samodzielne dramaty. Ich zależność od oryglnalu jest niby to 
wielka: odwołują się do określonych sytuacji, przywołują (głównie Stoppard) dosłowne 
fragmenty tekstu, kończą nawet swe utwory nie tylko w zgodzie z Hamletem, lecz w dodatku 
Szekspirowskim wierszem; scena ostatnia jest n I e m a I przytoczeniem pierwowzoru (u Żurka 
o owym „niemal", a nie całkowitej zgodności. decydują didaskalia, nie tekst główny) . 

A przecież obydwa dramaty mogłyby powstać w zasadniczym kształcie I bez Hamleta, co nie 
znaczy, by było to całkowlcie obojętne dla Ich wymowy. Po prostu wszelkie odwołania, i te 
doslowne, I te, które rodzą się dzięki dalekim nawet skojarzeniom, nadają obu dzlełom 
większego oddechu, mimo że każde z nich mówi o czym Innym. Rosener1ntz I Guilde1'9tem 
o ludzkiej egzystencji, nlemo:tności określenia siebie i innych, o niepewności życia, w którym 



co na1wytej można mieć „jakąś" alternatywę, ale nie ma się wyboru i o zatrważającej pewności 
śmierci. Zaś Po H•mlecł• - o czymś, co najogólniej nazwać można zwyrodnieniami, niebez
pieczeństwami I pułapkami władzy, oraz o nieuchronnym konflikcie tzw. moralności z tak 
zwaną moralnoścłą polityka. 
Decyduje o tym wybór głównego bohatera. U Żurka jest nim Fortynbras. Fortynbras, którego 
czyny I decyzje rzucają wprawdzie I u Szekspira cień na toczące się na scenie wypadki, co 
więcej, wieńczą je, ale który schodzi w rzeczywistości na plan odległy. I przy lekturze utworu. 
i - co ważniejsze - w jego scenicznych realizacjach. Jest regułą, ie głównym problemem 
gnębiącym w związku z tą postacią refyserów staje się decyzja, czy ukazać go w finale mniej 
czy bardziej dzikim i szalonym. Czasem kwestię tę rozwiązuje po prostu głos puszczony 
z megafonu. Niezwykłe ważną - choćby dla zrozumienia postawy Hamleta - scenę z aktu IV. 
gdy Fortynbras po raz pierwszy pojawia się w dramacie osobiście, z reguły się skreśla. Chyba 
tylko Konrad Swinarski w swych rozważaniach podczas prób do nie zrealizowanej już 
premiery utworu zajął się tą postacią I jej rzeczywistą funkcją w utworze, obsadzając zresztą 
w tej roli tego samego aktora - Edwarda Lubaszenkę - który grać miał Ducha starego Hamleta, 
ponieważ widział w Fortynbrasle mądrzejszego o pokolenie rzecznika starej formacji „przez 
podbój i dzięki podbojowi rządzącej", w czym pozostawał zresztą w zgodzie z Szekspirem. 
Inaczej niż Żurek. Fortynbras w Po Hamlecie jest bowiem w stosunku do Fortynbrasa 
z H•mletli postacią polemiczną. Cóż bowiem wiadomo o nim z tekstu? Horacy określa go tam 
jako młodzieńca, co „awanturniczym pobudzony szałem" pragnie tylko, „w drodze przemocy'' 
odebrać to, co utracił sprawledłlwle, bo na skutek przegranej, jego ojciec. Hamlet sięga 
głębiej . Widzi w Fortynbrasie 

„Młodego księcia, który, zapalony 
Szlachetną żądzq sławy, lekceważy 
Ukrytą szalę wypadków i chętnie, 
Co jest doczesne i przemijające 
Na sztych wystawia hazardom, zagładzie 
Za co? Za marną łupinę orzecha", 
przedstawiciela 
„Tysięcy ludzi, którzy dla chimery" 
Ola widma sławy, w grób idą jak w łóżko, 
Aby wywalczyć nikczemną piędź ziemi '..' 

(przekł. J. Paszkowskiego) 

Na koniec zaś objawia się Fortynbras jako ten, co pewnie nie tylko dzięki swej waleczności, ale 
i brakowi skrupułów staje się zwycięzcą, zresztą nie pozbawionym wielkoduszności. 
Żurek wszystko odwraca. Jego Fortynbras nie pragnie ani podbojów, ani władzy. W każdym 
razie nie tak bardzo, aby nie ufać na początku, że władzę sprawować można uczciwie I dla 
pożytku poddanych, a podbój w ogóle nie jest konieczny. Jeszcze w połowie długiej drogi 
polityka, na którą wszedł jakby mimochodem, lecz równie nieuchronnie, jak Guildenstern 
I Rosenkrantz Stopparda weszłl na drogę śmierci, jeszcze w połowie tej drogi marzy: Będzie 
hlk, Grothe ( ... ) podfwlgnlemy kra), damy ludziom apokóJ I doatatek 1 ma wątpliwości, czy 
Istotnie należy mieszać się w sprawy sąsiadów nawet w Ich własnym rzekomo interesie. Tyle 
tylko, te dla jego praktycznych postanowień czy raczej może działań bo postanowienia 
podejmują dotąd za niego w znacznej mierze Inni - nie ma to już żadnego znaczenia. 
A ostateczny temu wyraz da właśnie ów pozornie zgodny z Szekspirem, a przecie odmienny 
finał. Odmienny, bo zewnętrzne zwycięstwo jest tu tożsame z wewnętrzną przegraną. 

• 

Nie znaczy to oczywista, by Fortynbras został władcą wbrew sobie. W gruncie rzeczy władza 
była dlań ważniejsza niż ideały, z których sporządzić można co najwyżej katalog złotych myśli. 
Żurek pisze bowiem nie tylko o tym, że władza demorallzu)e nawet szlachetnych, ale I o tym, że 
pewien rodzaj szlachetności - ucieleśniony tu w Grothem - w ogóle z władzq pogodzić się nie 
da. Pisze zresztą o wielu jeszcze sprawach, między Innymi o opanowaniu, I bardzo łatwym, 
I pięknie uzasadnionym, jednego narodu przez drugi. 
Część poruszonych, Po H•ml•d• problemów wypełniała już zresztą Sto r11k, •to Ulyletów. 
Między innymi obsesyjna wręcz Idea połltycznej manlpulacjl . W Sto l'lllk. eto utyletów 
podlegali Jej głównie powstańcy, w Po Haml•d• w zasadzie wszycy: I rządzący, I rządzeni. I cl, 
co wygrywają jak Fortynbras, I cl, co przegrywają Jak Hamlet (tu rzecz potraktowana jest 
najdosłowniej przez pomysł Inscenizacji z Duchem), I cl, co w ogóle niemają żadnego wyboru 
jak Rosencrantz I Guildenstem. A nawet cl, którym zda się, Iż są manipulantami czy też - jak 
Lizon - sq nimi Istotnie czas jakiś . 

Rzecz przy tym Istotna. Mimo że Żurek - jako pierwszy chyba z autorów wspierających się 
H•mleł9m - opuszcza (poza finałem) całkowicie Elsynor, a postać tytułowego bohatera 
w og61e nie jawi się tu na scenie, zabiera przecie głos również w sprawach Elsynoru. 
Mieszczący się w czasie akcji wyznaczonym przez Szekspira, ukazuje równoległe do tamtej 
akcji losy Fortynbrasa. Poza Innymi skojarzeniami przywodzi to na myśl również owe niegdyś 
tak popularne powieści-listy, ukazujące to samo zjawisko z różnych stron. Jest to może 
parantela llteracka zbyt wysoka, dramat Po Hamlecle jest wolny od pewnych uproszczeń. Ale 
budzi wystarczająco dużo wielorakich skojarzeń, by wart był nie tylko „aluzyjnych" oklasków, 
ale I refleksji. 

Marta Fik 



PO HAMLECIE 
(Fragment aktu trzeciego) 

FORTYNBRAS: 
Umyjemy ręce w czystej wodzie. Jak Piłat . niech ci będzie . Ale zapomnę 
o tym, kiedy zacznę rządzić . Będzie tak. Grothe. jak marzyliśmy -
podżwigniemy kraj , damy ludziom spokój i dostatek. Żyly sobie wypruję , 
żeby tego dokonać! Ale teraz jestem gotów żyły wypruć tym , którzy będą 

mi chcieli przeszkodzić . 

GROTHE: 
(ironicznie) Sam nie dasz rady . Musisz mieć zaufany oddział pretorianów 

gotowych na wszystko . 

FORTY N BRAS: 

Masz rację. 

GROTHE : 
Na morderstwa , szantaże , oszustwa . 

FORTYNBRAS: 
(zagniewany) Uważaj . Pozwalasz sobie za dużo . 

GROTHE: 
Wiem . Ale nikt ci tego potem nie powie. Ze strachu o swe żyły . Jeśli 
posmakujesz raz nieograniczonej władzy . to już jej nie poniechasz. 
Pochlanie cię raz na zawsze. Iluż z tych. którzy teraz gnębią ludzi na calym 
świecie i wszystkie siły zużywają na utrzymanie władzy , myślało kiedyś 

podobnie. Nawet twój stryj. 

FORTYNBRAS: 
Co mój stryj? 

GROTHE: 
Też był kiedyś młody. 

FORTY N BRAS: 
On - nie. Już się urodzi! chytrym starcem. Ale pal go diabli. Nie podoba mi 
się to , co mówisz. Może to i prawda, że wszyscy łajdacy mieli kiedyś dobre 
chęci . Ale ja nie jestem łajdakiem . Mnie się musi udać. Wiem, czego się 
wystrzegać - to najważniejsze . Ale potem. Na razie trzeba inaczej -

podstępem . siłą. Tak, jak radzi Lizon. 
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Rozhin, scenografia: Marcin :Jarnuszkiewicz, muzyka: Andrzej Zarycki - Scen a 61 (At e -
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