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Hamlet 

Gdy kur blaszany pieje rano 
I warta nocna zmienia konie 
Hamlet przygląda się kolanom 
Nóg swoich gladko utoczonych 

Zrzuciwszy plaszcz z lubością stwierdza 
Ud twardość i wypuki ość piersi 
W cuchnącej świeżym trupem twierdzy 
Hamlet kryguje się do śmierci 

Sztylet uderza w zamku cicho 
Sto uszu każdy kąt ma pusty 
Więc Hamlet nie chcąc budzić licha 
Bezglośnie śmieje się przed lustrem. 



that JC" h • PS I r 

- oto jest pytanie; 
1 • r 1 Jbl r 1ri +'i 1 u er 

Kto postępuje godniej: ten , kto biernie 
fr n ..., 1rd ;:i ,W (.1 ~ S fortunP. 
Stoi pod gradem zajadłych strzał losu, 

d n , -::łO in trou 
Czy ten, kto stawia opór morzu n ieszczęść 

by ) l 1'11 1 

I w walce kładzie im kres? ... 
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1111111 
- that ist the question; 

Whether tis nobler in the mind o suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms againts a sea of troubles, 

And by opposing and them? 



List do Pozostałych 

Umieram 
za winy moje i niewinność moją 
za brak. klóry czuję każdą cząstką ciała i każdą cząsl ą 

duszy, 
za brak r ozdzierający mnie na slrzępy jak gazelę zap isaną 

hałaśliwymi nic nie mówiącymi słowami 
za możliwość zjednoczenia się z Bezimiennym 

z Pozaslownym, z Nieznanym 
za nowy dzień 
za cudowne manowce 
za widoki nad widoki 
za zjawę r ealną 
za kropkę nad ypsylonem 
za tajemnicę śmierc i 

o11 lęku o11grozie1 w pocie czoła 
za zagubione oczywislosci 
za zagubione klucze rozumienia 

z malutką iskier ą ufności, ze 1ezeli ziarno 
obumrze. to wyda owoc 

za samolność umierania 
bo trupem jest wszelkie c1alo 
bo ciężko. strasz n ie 1 n ie do zniesienia 
za możliwość przeminienia 
za nieszczęście ludzi i moje wlasne, które dźwigam na sobie 

i w sobie 
bo to wszystko wygląda. że snem jest lylko, koszmarem 
bo Io wszyst o wygląda , że n i ep 1 awdą jesl 
bo to wszystko wygląda , że absurdem jest 
bo Io wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic 1m1ałego 

poza lęsknola za lrwałością 
bo juz nie jeslem z tego św i ata i może nigdy z niego nie 

b Iem 
bo wygląda . ze nie ma lu dla mnie żadnego ralunku 
b 1uż nie potrafię kochać ziemską mil ścia 
bo noli me langere 
bo jestem bardzo zmęczony, nieop isanie wycieńczony 
bo duLo wll{; ierp1alem 
bo juz zoslalem, choć to się dzialo w obłędzie. najdoslowniej 

i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże bardzo 1 realnie mnie 
to bolalo 

bo chciałem zbawić od wszelkiego zlego ludzi wszystkich 
i świat caly i jeżeli się ta nie stało . Io winy mojej w tym 
nie ur1'1em znaleźć 

bo wygląda. że już nic lu po mnie 
bo me czuje s i ę oszukany. co by mi pozwoliło racze1 t rwać niż 

um ierać; trwać i szukać winnego, może w sobie; ale me 
czuję się oszukany 

bo kto może trwać w tym świecie - nlecha1 trwa i ja mu zyczę 
zdrowia, a kiedy przyjdzie mu umierać- rnechaj śm ierć 
ma lekką 

bo co do mnie. to i dę do ciebie Ojcze pastewny 
żeby może wreszc ie znaleźć uspokojenie 
zasłużone ja mniemam zasłużone jak mniemam. 

bo nawel oblęd nie zostal mi zaoszczędzony 
bo wszystko mnie boli straszliwie 
[tekst nieczytelny] 
bo duszę się w te j klatce 
bo samotna jest dusza moja aż do śmierci 
bo kończy się w porę oslatm papier i już lylko krok i niech 

Zy1e Życie 
bo stanąłem na początku, bo poc1ągnąl mnie Ojciec i stanę na 

końcu i nie skoszluję śmierci. 
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Ruch poezji wychodzi od tego, co znane i prowadzi do tego, co nieznane. 
Jeśli się spełnia, dotyka szaleństwa . 
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Młody mężczyzna w osobliwym kapeluszu z szerokim 
failsl)'fll rondem stoi za s alem, na któPfn są ulozone 
rozmaite przyrządy czy narzędzia. W niekłór')Ch taliach są to 
oznaczenia mal')Ch arkanów arata - buławy, kiel ichy, 
miecze i monety. 
Zapewne pierwotnie karta przedstawiała •1ędrownego 
sztukmistrza, kuglarza, kogoś o podobnie jak Glup1ec -
tr efn i ś wędrował z występami po miastach i wioskach, sam 
lub z trupą aktorów i muzykantów, dając przedstawienia, 
wróżąc i sprzedając magiczne lekarst 1a. Często tacy ludzie, 
na któr){:h oficialne wladze patrzyły z podejrzl iwością i 
którzy wiedli nader niepewną egzystencję , był i nos1c1elami 
nieortodoksyjn')Ch nauk i heret')Ckich idei, które dzięki nim 
przenikały przez granice. 
Ten typ, na wpól szarlatan, na wpół męd rzec. wyłlrany 
został przez twórców Tarota dla zapocząt owana sem kart 
numerowan')Ch. Karta ta jest oznaczona numerem 1. czyi i 
liczbą pozyływnego dz1alania, indywidualności i zdolności 
twórCZ')Ch 
Mag jest pelen sily i zaufania do siebie i stoi samotn ie. 
Można w nim widzieć Prometeusza który trz)'flla pustą 
wewnątrz lodygę opru, w które j przyn i ósł z nieba na z iemię 
dar ognia, skradziony bogom. Prometeusz według grec ich 
mitów b rdzo przypomina charakterem Maga z Tarota był 
on obdarzony bystr)'fll umysłem i skory do forteli, w czym 
podobny byt do bogów Hermesa i Lokego, a tai<ie miał 
silną wolę i pewność siebie, co ujawniło się gdy został 
•1ezwany przez Zeusa 
Mit o Prometeuszu można odnieść ps~hologicznie do 
momentu, kiedy czlowiek po raz pierwszy osiąga 
samoswiadomosc, k radnąc · ją od rneswiadomośc1 , 1 w ten 
sposób przejmuje dla s1eb1e Jeden z atrybutów stanu 
haskiego 

Czyniąc taK, bierze on również na siebie odpowiedzialność 
przyslugu1ącą bogom: staje się odtąd odpo iedzialny za 
swoje czyny Ale biorąc świa w posiadanie traci wgląd w 
swoją duszę. Bias jego oślep i a lagodniejsze 
promieniowanie ducha. 
Pozostała część cyklu Tarota będzie ukazywać 
niebeipieczenslwa i pokusy, któr)'fll będzie musiał on 
sprostać, niosąc ze sobą święty ogień świadomości, w 
dlugiej podróży, której celem będzie powtórne odkr){:ie 
tego, co na począt u drogi utracił 
Następujący po Glupcu Mag oznacza pierwszy etap 
świadome1 egzystencji : wyłonienie się świadomości 
samego siebie w dziec u i początek jego drogi przez i)tie. 
Jego pierwszym zadaniem będzie nauczenie się . jak i)t w 
swoim otoczeniu, zanim będzie mógl pójść dalej. musi 
uzys ać pełn ię wladzy nad swoim elementarn)'fll orężem . 

Wedlug trad')Cji Mag to adept, który wszystkie strony swojej 
natur , od fi~znej do boskiej, doprowadzi! do świadomej 
równowagi i zdolny jest dzięki lemu do manifestowania 
boskiej mocy na planie materiałn)'fll Berio, które dzierży~ 
górze. oznacza jego plomienną wolę, dz ięk i której pod ległe 
mu są cztery elementy (żywioly) - S)'fllholizowane przez 
cztery przyrządy l eżące na ołtarzu przed nim: miecz 
(powiet rze). kielich (woda), buława (ogień), moneta 
(ziemia). 
S)'fllbol znajdu1ący się nad jego glową oznacza obecność 
Ducha Świętego . którego insp1raqa w widoczny sposób 
emanuje z mojego prawdziwego "ja" - owe1 wewnętrzne] 
1s· ry boskośc i . Dziala on z naj vyższą pewnośc ią i 
zaufaniem. bowiem wie. że coko lwiek zamierza, musi b\ł 
zgodne z Wolą Wszechświata Jest on świadom\'fll 
ogniwem łącząc\'fll świat Ducha ze światem człowie a 
Spodnia szata Maga 1est biala. co oznacza jego wewnę·rzną 

czystość i zrównoważenie; jego plaszcz wierzchni i pas są 
szkarłatne, ukazując og ień jego spontanicznej a ywnośc i 
Lilie wokól iego stóp S)'fllbolizują natchnienie, róże zaś -
jego dokonan ia. 
Jest on nauc~ ielem , który pojawia się wtedy, gdy uczeń 
jest gotów. mistrzem mądrości , który będzie poucza! 
Glupca o ukryt')Ch drogach 1ego duszy 
W ategonach ziemskich jest to człowiek, który stosuje 
swój intelekt i energię do badan ia 1 p rzekształcania świata 
wokól siebie, którego nie zadowalają rzeczy takie, jakimi są , 
ale musi nieustannie szukać znaczeń 1 alternatyw. 
Nie mogąc zaakceptować wyjaśnień, które są mu dawane 
odnośn ie natury i celów i)tia, musi on usi lnie dąż}ć do 
odsłon i ęcia, dla siebie, tajemnic istnien ia. Pod t;m 
względem jest on herosem, tóry przeds ięwziąl podróż po 
wiedzę, poszukiwaczem stojąc)'fll u wrót ukrytej świątyni. 
Gdy aria się odwraca, Mag staje się kuglarzem. 
sztukmistrzem, który swymi sztuczkami igra z i)tiem, 
bawiąc się widokiem wrażenia. jakie 1ego zręczne 
'ho us-pokus· wywiera na zwykł')Ch śmiertelnikach . 

Przedmiotem jego poszukiwań nie jest więc mądrość, lecz 
moc i wladza. Jeże li uda mu się wywołać rzeczy.•1iste sily 
żywiołów, stanie się czarownikiem - narzędziem w ręku 
l')Ch demoniczn1-th sił, którymi zamyśla ! władać . 

Alfred Douglas. TARO 
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Bądźcie pozdrowieni, psychoneurotycy 

Bądźc i e pozdrowien i, psychoneurotycy! Za to, że mac ie c zułość w niec zu loś ci 
św i at a , n i epewność w pewnośc i Za to. e tak często odczuwacie innych jak 
siebie samych, za to, że czujecie niepokój świata , jego bezde n ną ograni czoność 
i pewność siebie. Za wasze fobie myc ia rą k z ni eczyst ośc i św i a ta , za wasze l ęk i 

przed zamknięc i em og rani czon ośc i świata , za wasz l ęk przed bezsensem 
istnienia Za d e lika t ność niemówienia innym tego, co w nich widz icie. Za waszą 
n i ezaradn ość p raktyczną i p ra kt yc z ność w nieznanym, za wasz rea lizm 
transcedentalny i brak rea li zmu życ i owego , za waszą wył ączność i t rwogę przed 
str atą bliskich, za waszą twórczość i ekstazę, za wasze nieprzystosowanie do 
tego, co jest , a przystosowanie do teg o, co być powinn o, za wasze wielkie 
uzdo lnienia, często nigdy nie wykorzystywane Za to, że niewczesne poznanie 
s ię na waszej w i e lkoś c i nie pozwa la na poznanie s ię na wi e lkości takich 
samych, któ rzy p rzyjdą po was Za to, że jesteście leczen i zamiast leczyć in nych; 
za to, że wasza sita ni ebi ańska jest zawsze spychana przez si ł ę brutalną; za to, 
co w was przeczuwanego, nie dopowiedzianego, nie ogarnionego. 
Za samotność i dziwaczność waszych dróg. Bądźc ie pozdrowieni I 



Krew, atrament 

Uwierz, że rodzi s i ę w krzyku 
Codziennie tysiąc Yorricków 
I plyną w ciemnej top ieli 
Przez świa t lawice Ofelii 
Hamletom, wśród św i ata ogromu 
Dopomóż! - gdy możesz dopomóc 

Sam k i edyś w wąwozach wyroczni 
Zapłaczesz nad losem pieskim 
Gdy z n i kąd nadziei ni grama 
Być może Szeksp ir Wszechmocny 
Siedząc za biurkiem niebieskim 
U kłada właśn ie twój dramat. 

I nie wiesz. co komu pisane 
Krew p ł yn i e , czy tyl ko atrament 
Traged ii bowiem jest sensem 
Żyw i ć s i ę ludzk im mięsem 
A los ś l epym tocząc s i ę torem 
Widza zwyk ł czyn ić aktorem. 

Sam k i edyś w wąwozach wyroczni 



Nie rozumiejąc szaleństwa, nie tylko nie można pojąć istoty bycia człowie k iem, 

lecz nie można być czlowiekiem. nie mając w sobie szaleństwa 
jako granicy własnej wolności. 



1 Dążenie do Wi ern ośc i wobec o ryginału za wszel ką cenę odbija się 
szkod liwie na Zrozum ia ł ośc i, Poetyckości i Sceniczności. 

2. Dąże nie do Zrozum i ałośc i za wszelką cenę odbija się szkodl iwie 
na Wierności, Poetyckości i Scen ic zności 

3 Dążenie do Poet yckości za wsze l ką ce nę odbija się szkodliwie 
na Wierności, Zrozumiałości i Scen icznośc i. 

4 Dążenie do Scenicznośc i za wszelką cenę odbi ja się szkodliwie 
na Wierno ści, Z r ozum iałośc i i Poetyckośc i 
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AL Jerozolim„kie 59, 00-697 Warsaw 
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Teatr Dramatyczny and The British Council uwite high school students 
to enter a Competition to write a Critical Review of Teatr Dramatyczny's 
production by William Shakespeare's "Hamlet". 

The reviews should be no longer than 5 pages typed in English and submitted 
through the English reacher at school. 6 reviews will be selected by a jury 
for presentation by their authors at a special session at Teatr Dramatyczny's 
Warsztaty Teatralne. The five members of the jury will be appointed jointly 
by Teatr Dramatyczn, and The British Council and their decision will be final. 

The first prize in the competition will be three week language course in Bri tain 
with all costs in Britain met by The British Council. The five runners up 
will receive book prizes. 

The closing date for entries is 30 April 1993; the 6 finalists wiJJ be se!ected 
by 22 May and the finals will be held on 31 May. 

-:V TEATR DRAMATYCZNYM.ST WARSZAWY 
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