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.JERZY ŻUREK 

igdy nie myślałem, że będ 

pisał dramaty. Nie lubiłem tea
tru, i - mówiąc szczerze - do 
dziś nie mogę się w ·zbyć wo
bec niego pewnej nieufności. 

Dojrzewałem wśród książek, 

jako student polonistyki pochła
niałem jedno arcydzieło za dru
gim i ten najpro tszy kontak 
z literaturą wydał mi się naj
bardziej na tur al ny. Szekspira 
wolałem więc czytać niż ogl ą 

dać na scenie. 
Ale w końcu mój brak wraż

liwości na teatr zaczął mijać. 

Zobaczyłem przedstawienie Swi
narskiego, Dejmka, .Jarockiego 
i to i owo zacząłem rozumieć. 
Przede wszystkim pojąłem, że 

ta magia, o której mówią wiel
biciele teatru - istnieje na
prawdę, że, choć rzadko - ale 
cuda nie mogą się zdarzać co 
wieczór - to jednak następuje 
to niezwykle zespolenie inte 1-

cji autora, reżysera i aktorów, 
kLórl!go owoet.:m jest błysk pu
rozumienia, kreacja, jednym 
słowem to, co się zdarza tylko 
w Sztuce. 
Napisałem dwie ksiażki pro

zatorskie (powieść „Kurz" i tom 
opowiadań „Pościg") i przymie
rzałem się do trzeciej, kiedy 
przydarzyła się moja „przvgoda 
z dramatem". Chciałem zmie
rzyć się z powieśeią o moim 

pokoleniu, o 30-la' kach którym 
przyszło vkra ·zać w dorosłość 

w czasach nic sprzyjających 

ludzkiej o:iwadze, uczciwości, 

zdolnościom, dla których naj
wazrue3szym doświadczeniem 

życiowym było to, co zdarzyło 
się w Polsce w marcu 1968 r. 
i w grudniu 1970 r. Szukałem 
jednak czegoś (motywu, meta
fory, styli tyki) eo pozwoliłoby 
mi uogólnić te doświadczenia, 

pokazać je z pewnej już od
ległości. Mieszkałem wtedy w 
Warszawie blisko Łazienek, 

chodziłem prawie codziennie 
ścieżkami, które niejedno '\!·ie
dzą o mechanizmach historii i 
sam nie wiem kiedy zoriento
wałem się, że to właśnie motyw 
Nocy Listopadowej b. ł tym, 
którego szukałem . Najpierw 
miał to h) ć historyczny wtręt 
we współczesnej powieści, po
tem samodzielna, ale nadal pro
zatorska całość. W końcu po
wstała sztuka „Sto rąk, sto 
sztyletów". 

Był to rok 1976, pora zatem 
niesprzyjająca moralnej i poli
tycznej dociekliwości. Ta opo
wieść o grupie młodzieży po
wstańczej zmuszonej w obliczu 
prowokacji do przewartościo

wania swoich zynów i zamia
TÓW, nie budziła zaufania wła-

dzy. Próby w warszawskim 
Teatrze Powszechnym (w insce
nizacji i scenografii Andrzeja 
Wajdy rezyserować miał Zyg
munt Hubner) zostały zatrzy
mane i odroczone na czas nie
okr ślony. W tym to nieweso
łym okresie zwrócił się do mnie 
Bohdan Cybulski - nowokreo
wany wówczas dyrektor opol
skiego teatru z propozycją 

współpracy. Ze „Sztyletami" 
nie wyszło, bo wyjść jeszcze nie 
mogło, pojawiła się więc pro
pozycja napisania następnej 

sztuki. Zdecydowałem się na 
nią trochę wbrew sobie, chcia
łem bowiem raczej wrócić do 
zaczętej powieści, a tak na
prawdę - wolałbym nie pisać 
niczego byle ylko uwolnić aię 

od tej szarpaniny psychicznej, 
od huśtawki nastrojów, w jaką 
popadłem z powodu „Stu rąk". 

Pomysł sztuki o Forlynbra
sie dojrzewał we mnie od kilku 
lat. Pisać za ·ząłem jednak do
piero po krakow kiej premierze 
mojej pierwszej sztuki, dopiero 
po „odblokowaniu" w moim 
umyśle tam ej sprawy. To taki 
przyczynek do psycholoeii two
rzenia. Znany zresztą skądinąd 
i tłumaczący dlaczego tak trud
no liczyć na pełne szuflady po 
kolejnych „odwilżach". Trzeba 



wielkiej wiary w siebie, nawet 
megalomanii, żeby pisać z myś
lą nie o własnym, a o prz -
szłych pokoleniach. 

Fortynbras ;ntcresował mnie 
~, „Hamlecie" o dawna. Poja
wia się w zakończeniu sztuki 
jako zwiastun nowej władzy i 
to władzy - nie wiedzieć cz•
mu, bo nic tego wcześniej nie 
zapowiada - mądrej, rozważ

nej, niosącej poddanym nadzie
ję na lepsze życic. Inscenizato
rzy nie wiedzą na ogół co po
cząć z tą postacią, tak bardzo 
swą skrótowośc:iQ odbiega ona 
od bogactwa wewm;trznego in
nych bohat rów dTamatu Czę

sto więc jej po prostu nie ma. 
A przecież ten ró ...-ieśnik Ham
let jest jakby tegoż Hamleta 
przedłużeni m, Hamletem zwy
cięskim, wychodzącym cało z 
zasadzek losu i wieńczącym to 
zwycięstwo objęciem rządÓ\\. 

Jaki byłby w tej roll, kim stał
by się poddany paku om wła
dzy po roku, po pi ciu latach. 
po dziesięciu? Czy mógłby oca
lić swą młodzieńczą wiarG w 
ideały, czy zdołałby się ustrzec 
deprawacji czyhającej na każ-

dego, kto staje w szranki poli
yki? 

Z tych pytań zrodziło się „Pu 
Hamlecie' . Nie odpowiadam na 
te pytania wprost, co na j wyżei 

uzupełniam je nowymi: o gra
nice ludzkiej uczciwości o od
powiedzialność za wlasn „ cz.•
ny, o moralność kompromisów 
z moralnoścJ~J . W czasach, w 
których żyjemy nie są to pyta
nia ani r toryczn , an· h isto
ryczne Co prawda t uż po wy
darzeniach Sierp ia 8 miałem 

pewne wątp liwości ·zy wobe · 
galopujących wydarzeń i wo
be ich nieoczekiwanie pomyśl -

ego rozwoj u moje pisanie nie 
jest trochę anachroniczne, a 
ceptycyzm czy me trąci czar

nowidztwem. W końcu jednak 
- myśl - nie o okazjonalne 
prawdy chodzi w 1iteraturze. 

co do sc;eptycyzmu - to jed
na z tych cech myślenia, o k tó
re j - wciągani w stare pułapki 
entuzjazmu wobec każdej, byle 
nowej władzy - możemy zno
wu zapomnieć. Czy zapomni
my? Oto jest pytanie. 

JERZY ŻUREK 

ANNA SCHILLER 

For tynbrasic \\ iemy z 

w stronę 

Fortynbrasa 

„Hamleta" ni'"wicl . .Jest księ

c:ie 1 Norwegii, bratankiem 
obecnego Jej król a synen 
poprzedniego, który zginął z rę
ki ojca Hamleta, króla Danii. 
Fortynbras planuje odwetowy 
najazd na Danię, lecz stryj po
sy la go do Polski, by walczył 
l m o Jakiś nie znaczący skra
\vek ziemi. W drodze powrotnej 
z Pol~Vi Fort 'nbras zj· wia się 

\\ Eh;:. norw na dworze duń

·kim < kurat w eh vili, griy cała 
ro !zina królewska zginęła na 
skutek v. twnętrzn eh wusm . 
Tron j sl pusl v i Fortynbras, 
korzvslając z t .1 okazji, zagnr
nia władzę w swoje ręce. 

Fakty te rozwinął .Jerzy żu
rek w swoJeJ drugi j, po „Sto 
rąk, sto sztyletów'', sztuce za
tytułowanej „Po Hamlecie'. 
Tytuł jest r,1czej symboliczny, 
gdyż ak ja w obozie Fort •n
brasa toczy się ównoleglL \\ 
cza ·ie do wydarzen sztuki Szek
spira. Ni które \vątki bezpo
średnio nawiązują do treści 

„Hamleta". Na prz ·kład akto
rzy, \ Ystępujący w „Hamle
cie", u Żurka pokazani są jako 
p1atni agenci króla Norwegii, 
•;yslani do Danii ze specjalntt 
misją: jeden 7 nich ma odegrać 
Ducha Ojca Hamleta, zawiązu
.l•!C w le11 ·po:;cib intrygę nii 
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dworze duńskim. Na plat1 
pierwszy wysunął żurek po
stać Fort nbrasa. Na początku 
młod go księcia brzydzi walka 
polityczna, jaką musiałby sto
czyć z własnym stryjem i dla
tego namawia swego najbliż

sz go przyjaciela Groth go na 
wspólną ucieczkę do nglii 
Zausznicy i szpicle k 1 o la Nor 
wcgii \\) krywają jednak i ni
\ eczq ten plan, Fort •nbras 
udaj • się więc 1.godni • z woh1 
stryja do Polski. W lrakcit• lej 
w~rpraW)" Fortynbrus wc11odzi 
w konszachty z Lizon ·111, kln
ry przedtem wysługiwał si · 
królowi a teraz współdzia ł 1 z 
księciem, caly czas maj<! · na 
celu własną polityk , zmierza
Jącą do zdobycia władzy dla 
siebie i swego syna. Sojusz z 
cyniczn. m i pozbawionym 
skrupu low graczem \Vpływa na 
zasadnicz<! zmian1; \\ spos11b·1clt 
działania rnłod gu księcia „ N•t 
razie" postępuJe on źle, by pu

l •n , gdy już 7.dobt:Llzie władz , 
postępować dobrze. W rezull< -
cie politycznych machinacji gi
nie Groihe, najbliższy prz:ji.
ciel Forty nbrasa 1 kil ku rnnych 
oddanych mu osób. Sam For
tynbras staje się powoli więź
niem prowtldzone j przez si bie 
gr:v, uzależ11io11vm od przl!l>i ·-

głego Lizana i jegc, zbiróv. . o 
prawda w duszy 1ego wciąż 

jeszcze coś się sprzccrn:1a, nie 
od \raca lnie jednak staj1· si 
innym człowiekiem niż na po
czątku sztuki. Teraz hce za
rhować \\'Ładzę, nie moż więc 

zawrocie z drogi, na która 
wstąpił w celu jej osiągnięcia. 
l\ie może też wycofać się z zu
wartvch soju -l)' inacz j niż za
bij· jąc ·ojuszników, a więc 

pr7.edłl.1 ;;,aJąc łańcuch zbrodni„. 

Tak przedstawiony Fortyn
bras J st n 'ga ty\\ ną replik<1 
postaci historii Haml •ta. 
l"urtynbras każe pogrzebać j -
go ciało z honorami. mówiąc, iż 
„gdvb\· \\ tąpi był na tron, 
zapewne bylb. · promieniał za
letami wladcv". Jest to zdanie 
odmienn od potocznej opinii o 
tej po luci Hamlet na tron nie 
\'stępUJL'. gdyż - zdaniem \Vie
lu - wlasnie nie posiada c ~cli 
koniecznych władc . Jest na to 
zb ·t szluchetny, uczciwy, nie
zd cydowanv z nadmiaru skru
pułów, wałczy nie o tron, leez 
n sprawi clliwość i to niezbyt 
skutecznie . Przyjmując na 
ch\\'ilę, ż' pośmiertny hold 
Fortynbnsa nie był tylko 
konwencjonalnym gestem, war
to j dnal· zastanowić się, czy 
1ncd1an11.111 wh.1 li. ' J sl 1.uwsz · 

taki sam i czy Hamlet, ktorego 
intrygi w intencji były czyste, 
którego oburzała niegodziwość 

ludzi i który nie zawierał po
dejrzanych SOJL!szy, mruł moze 
szanse zostać władcą.„ żurek 

zdaje si sugerować, że nie 
b ło to możliwe, że droga , któ
·ą poszedł Hamlet musiała do
praw dzić go do klęski, a dro
ga For tyn brasa by la jod~ 11c.1 
drogą zwycięstwa. 

Wszelkie modelowe uj •ci 
bi ·gu historii jest uproszezone 
i jednowyminrow •. Przyczyn 
ł· Ięski czy wygranej w rzeczy
wistości bywa zwykle więcej, 

mieszczą się one i w układzit• 

okoliczności, i w prz •padku i w 
charakterze osób działających. 

Spraw polityki są też hardzi •j 
skomplikowane i wieloznaczn 
niż to się wydaje schematystom 
i moralistom. Tak jest w życiu 
i Luk jest w sztuce, ktora ż~Tie 
bezstronni przedstawia. Toteż 
na scenie okazac się może, ZL' 

Fortynbras, mimo popełnia

nych kompromisów, wart jest 
przegranego szlachetnego 
Ilaml ta. 

ANNA 'CHILLEH 



GROTHE: 
Zmieniłeś ię. 

FORTYNBR S: 
Trzeba się zmieniać. Świat 
też nie s oi w miejscu, a na
wet ostatnio ruszy z taka 
szybkością, że moi n:im się 
zwalić na głowę. Wiem to 
\ ·szystko co mi chcesz po
wiedzieć. Zmieniłem się, 
masz rac 1ę. Ale muszę. Mu
szę b. ·ć t raz twardy, może 
i b zwzględn ', żebyśmy 
mogli dożyć czasu kiedy bę
dę 1 igodny i dobry. Rozu
miesz to? 

GROTHE: 
Rozumiem. Ale uważaj. Na 
dobrych intencjach śliz~ają 
się diabli. Z1 am Jednego, 
który nie może si doczekać 
tej chwili. 

FORTYNBRAS: 
Lizon? Bzdura. D· m mu kop
niaka jak tylko się stąd wy
dostaniemy. 

GROTlIE: 
Przylepi ci się do buta. 

FORTYNBRAS: 
(śmieJe się) To go zeskrobie
my czymś o trym. 

GROTHE: 
Zostanie na rękach. 

FORTYNBRAS: 
Umyjemy ręce w czystej wo-

• 

dzie. Jak Piłat, niech ci bę
dzie. Al zapomnę o t; m, 
kiedy zacznę rządzić. Będzie 
tak, Grothe, jak marzyliśmy 
- podźwigniemy kraj, damy 
ludziom spokój i dostatek. 
Żyły sobie wypruję, żeby te
<TO dokona(:. Ale teraz żyly 
Jestem gotow wypruć tym, 
którz; będą chcieli przeszko
dzić. 

GROTIIE: 
(ironicznie) am nie dasz ra
dy. Musisz mieć zaufany od
dział ludzi gotowych na 
wszystko. 

FORTYNBR \S: 
na s rio) Masz racje;. 

GROTIIE: 
Na morderstwa, szantaż', 
oszustwa. 

FORTYNBRAS: 

(zagniewany) Uw< ż j. Po
zwalasz sobii· za dużo. 

GROTHE: 

Wiem. Ąle nikt ci tego po
tem nie powie. Ze stretchu o 
swe żyly. J ·śli posmakujesz 
raz nieograniczonej władz ' 
to juź jej ni poniechasz, po
chłonie ci raz na zawsze. Ilu 
7. tych, którzy teraz gnębi 
ludzi na całym 'wieci i 
wszystkie siły zużywają na 
utrzymanie swYch tyrańskich 
rządów myślało kiedyś po
dobnie. Nawet twój stryj. 

FORTYNBRAS: 
Co mÓJ stryj? 

GROTHE: 
Też był kiedyś młody. 

FORTY BRAS: 
On - nie .. Tuż się urodził 
chytrym starcem. Ale pal go 
diHbli. Nie podobu mi się to 
co mówisz. Może to i prawda, 
że wszysc · łuJdacy mieli kiP
d\•ś dobr chęci. Ale ja ni 
jestem la idakiem. Mnie sic; 
musi udać. Wi m czego się 
wystrzegac - to najważniej
sze. Ale potem. Na razie 
trz ba in.1czej - podstępem, 
siłą. Tak jak radzi Lizon Nie 
\Vierz ·sz mi? l\h·'·lisz, ż za
pomni łl'm n n;1szych idea
łach? To j ·szcze jedno ci po
wil'm. Ni • będę si trz:m· ł 
kurczowo tronu. Dam sobit' 
pięć lat najwyżej. Potem po
każę wszystkim jak król od
chodzi. Co ty nu to? 

GHOTIIE: 
.J st t•m zaskoczon ·. 

F ARTYNBRAS: 
Nie wierzysz mi. Nie wi -
rzysz we mnie. To grzech 
Grolhe, ciężki grzech prze
ciw naszej przyjaźni. A co 
będzie, jeśli ja tobie przesta
nę wierzyć? 

GROTIIE: 
Ni zasłużyłem na te słowa. 

(fr11&ment aktu 111) 
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VlK: 
A książę? 

LIZON: 
Był do końca bohaterski. To
padnięty przez Anglików bro
nił się. I zginął. Albo - lo 
był n ies7.częśliwy wypadek. 
Nadział się nu własny micc7. 
spadając z konia Zobac7.ymy 
jeszcze. 

VIK: 
Król ci tego nie darujt'. 

LIZON: 
Król nas ozloci. Odejmiemy 
mu strach prz d następcą . 
Choć oczywiści zrozumie, ż 
teraz my stoimy za jego plt- -
cami Al" to już zostaw mni •. 

VIK: 
A je'li nie? 

LIZON: 
Co - nie? 

VIK: 
Jeśli nie pojadę'? 

LlZON: 
Możesz. Oczywiście. Człowiek 
jest wolny i ma wolną woli' 
Ma t ż wolną rękę. Pc'1k1, 
rzecz jasna, ni • przylrnją J •j 
do śdany jakieś inne wolne 
ręce. Nic jestem sam. wiesz 
o tym. Ci inni mog4 uznać, 
że wiesz za wiele, że możesz 
zdradzić. Nawet mnie, swo
jego ojca. 

VIK: 
Nieprawda. 

LIZON: 
Wierzę, że to nieprawda. Alt 
w innych może tej wiary ni 
być. z 

VIK: 
To groźba'{ 

LIZO N: 
Gorzej. To wyrok. 

'lK: 
Może masz tysiąc oczu i uszu. 
Ale brakuje ci jednego -
·erca. 

LIZON: 
Ośmielasz się mi to mówić. 
.Ta nie mam serca? A dla ko
go to 1 obię? Dla kogo zabie
gam o wladzę? A wiesz co to 
jest władza? To wolność. 
Najwyższa forma wolności 
1 1 ziemi. Największy skarb 
C7.lnwicku. Chcę , żebyś miał 
lei 1 skąrb Ze byś się nim 
cieszył. T~ 1 twoje dzieci. Ale 
póki masz nad sobą króla i 
księcia jesl ś nikim, niewol
nikiem, klóry w każdej 
chwili może popaść w nie
łaskę. Ale ich panowanie nie 
Jest wieczne. C7.y myślisz, że 
ja, kró]ey,ski namiestnik, 
najznamienitszy pan tego 
kraju, zgodziłbym się błąkac 
po tych pusLkowiach tylko 
po to, 7. by pilnować księcia 
Fortynbrasa~ (Vik milczy). 
Zresztą - muze ma6Z rację 
- nie kocham ludzi Tylko, 
że mieć serce to często zna
czy nie mieć głowy. Pożyjesz 
lo się przekonasz. 

VIK: 
Jeśli tak, to nie warto żyć . 

LIZON: 
Warto. Zobaczysz jutro rano, 
kiedy wrócisz. 
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