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Dla wiary ryzy kiem jest człow i e k . Wiara jest ryzykiem. Człowiek . 

który uwie rzył ~ jak ieś wielkie wartości staje przed obliczem wielkiej pokusy: 

własnej pychy. własnego samouwielbienia. sa mookłamania ; daje się uwieść 

fa łsqwym wyobraże niom o sposobie zaświadczan ia swego oddania warto

ściom - szaleństwu nietolerancji. „sprawiedliwej" n i enawiści, chorej miłośc i. .. 

staje przed pokusą gorliwego odrzucenia potrzeby zrozumienia. 

A j eżeli człowiek nie wierzy. lecz wie. że słusznie by było (prakty

cznie. korzystnie) wierzyć i powołuje się jedynie na wiarę. i tym zapewnić chce 

sobie etykę intencji swoich poczynań? 

A jeż li człowiek wierzy. lecz stan jego wiary staje się wartością samą 

w sobie? 

To. co jeszcze dzisiaj interesuje mnie w Hamlecie, to P..Ylanie o rela

cje pomiędzy etyką intencj i. a etyką konsekwencji. 

Gdyby nawet założyć. że etyka intenc ji Hamleta jest prawa. słuszna 

i c~1sta ( w co trudno uwi erzyć ) , to etyka konsekwencj i jest przerażająca: 

morderstwa. obłęd . arogancja. pogarda, nie nawiść. rozkład państwa . jego 

zabór wreszcie. A v szystko to w roz\i\ydrzonym przekonaniu o własnej 

słuszności. o własnym prawie do niszczenia grzesznego wiata i odrażających 

ludzi. Żadna wiara nie usprawiedliwia zbrodniczej nieudolności. Zbrodnie 

innych nie są żadnym usprawiedliwieniem. 

Bywa zaś. że etyka konsekwencji czasami rozgrzesza etykę intencji. 

Dlatego łaska zrozumienia sp~va na wszystkie ludzkie postaci dramatu -

oprócz Hamleta. 

Dzisiaj - tak czuję . ta ką mam głęboką potrzebę, tęsknotę - nastał 

Czas Potencji. Trudny i mozolny czas samoodpowiedzialności . czyli wolności. 

I n teres u jąca jest Możli.wość , a nie N iemożność. 

Kl ęska w świecie Możliwośc i jest dramatem. 

Klęs ka w świecie Niemożności jest wzruszającym teatrem 

rozpisanych ról. 

Krzysztof Naz;ir 



Okrucieństwa . można powi edzieć, że są dobrze użyte (jeżel i 

wolno o zb1m powiedzieć . że jest dobre} w wczas. gdy zostają IJl.'.YWarte raz 

jeden w koniecznej potrzebie utr alenia władzy. w następstwie zaś już się 

do nich nie wraca . vryzyskując natomiast władzę utrwaloną ku jak 

największemu pożytkowi poddanych. Źle bywają użyte okruc i eństwa wów

czas gdy. zrazu aczkolwiek rzadkie . racze j wzmagają się coraz ba rdziej 

z czasem. niż słabną . Ci. którzy i dą pierwszą drogą. mogą z pomocą bożą 

i ludzką swój z!Y stan poprawić. Dla tamtych innych niepodobieństwem jest 

utrzymanie się na stanowisku. Stąd nasuwa się uwaga. iż ten. kto władzę 

w państwie opanował . powinien się zastanowić i wszystkie okrucieństwa 

spełnić za jednym zamachem. ażeby nie wracać potem do nich codziennie 

i ażeby pofolgowawszy móc uspokoić poddanych i zjed nać ich 

dobrodziejstwy. Kto postępuje inaczej bądź wskutek strachu. bądź wskutek 

złej dorady. zmuszony bywa ciągle rę kę tr~ymać na głowicy miecza nie 

mogąc zufać poddanym. którzy ze swej st rony na c iągłe krzywdy vrysta

wieni nie mogą pogodzić się z losem . 

M.Machiavelli: Książę. 
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Jan Ciechowicz 

Iluż jest Hamletów w Hamlecie 1 

I. 
Stara to prawda, że dramat teatralny zawiera w sobie in nuce („jak 

w skorupce orzecha") ogromną ilość S'AJ'Ch ostatecznech postaci teatral

'!)'Ch - a f}'m konkret'!)' dramat będzie lepszy. im więcej ich zdoła zawrzeć 

- pisała przed laty Stefania Skwarczyńska. 

Z kolei Jan Kott , którego Szekspir współczesny - może 

naigłośnie isza książka interpretacy jna o Strat fordczyku w XX wieku, 

prze tłumaczona przynajmniej na I O j ęzyków - zrobił prawdziwą furorę. 

sugerował, że Hamlet jest jak gąbka , ponieważ wchłan ia w siebie z łatwo

śc ią całą wspókzes n ość . Wchła n ia i objaśn i a. 

W każdym człowieku , p rzekonywała niedawno Teresa Budzisz

Krzyżanowska, jest cząstka Hamleta. także w kobiecie (stąd Hamlet - a nie 

tylko Ofelia czy Gertruda - jako zadanie dla aktorki; w teatrze elżbietańskim 

wszystkie role - jak wiadomo -grali mężczyźni. role kobiece po prostu 

chłopcy) . 

Nie ma jednego Hamleta ! - \\'.Ykrzykiwał monografista Szekspira -

Henryk Zbierski. jeden z licznego grona hamletologów. Hamlet to prawdzi

\\'.Y labiry nt możliwości. Każda epoka \\'.Ypowiada się przez swojego 

Hamleta, wkładając tytułowemu bohaterowi coraz to inną książkę do ręki : 

od Montaigne'a do Sartre'a. a nawet jeszcze dalej. 

Hamlet to my, żeby zacytować Williama Hazlitta, to arcydzieło 

o tym, że nigdy nie wie się na pewno i do końca . 

W Polsce przewaliło się kilka batalii o Hamleta. Wierzyć się nie 

chce, ale pierwszy stoczył ją dopiero Wojciech Bogusławski, blisko dwa 

wieki po londyńskiej premierze (The Globe. 160 I - Teatr lwowski, 1798). 

Bogusławski był nie tylko tłumaczem niemieckiej przeróbki_ Schrodera. ale 

także - wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi - sam zagrał Hamleta. 

A był to Hamlet - szekspiriada, Hamlet poprawiony: na teatralną wersję 

w przekładzie z angielskiego o ryginału, przyjdzie nam czekać ponad pół 

wieku . 



Tymczasem Bogusławski powtórzył w dużym stopniu hamburską 

premierę adaptacj i Schrodera, dodatkowo zn i ekształconej ewidentnymi 

pomyłkami (zda rzało mu się pomyl ić na przykład kameleona z wielbłądem). 

Ostatecznie polska prapremiera Hamleta odbyła s ię we Lwowie 9 kwietnia 

1798 roku i była utrzymana raczej w tonacji dostojnej . elegi jnej, żeby nie 

powiedzieć: klasycystycznej. W tym Hamlecie zupełn i e przepadł Fortynbras, 

a sama sztuka - wedle Bogusławskiego - morduje umysł słuchaczy. skoro 

karze śmiercią po równo niewinne jak i ~'ijstępne osoby. Dlatego u Schrodera 

( ale i Bogusławskiego) umierał oczywiśc i e Klaudiusz. padała otruta Gertruda. 

ale już nie Laertes. a tym bardziej Hamlet. Tu bowiem niebo jest sprawiedli

we. sama tylko zbrodnia ponosi karę - Hamlet zaś obejmuje ostatecznie 

władzę i będzie próbował na prawić świat. który \l\)'Szedt z normy. 

Bogusławski bardzo sobie chwa lił zachowanie trzec~ j edności (np. czas 

zdarzeń Hamleta w tej przeróbce zaledwie oko/o 30 godzin zabiera). Dla 

podniesienia dobrego smaku, u nikał także jak ognia odrażających widoków 

(stąd redukcja sceny z grabarzami i całego pogrzebu Ofeli i). Mimo tych bru

talnych interwencji, pożal się Boże oświeconych szekspirystów - Bogusławski 

z pewnością powiedziałby. że właśn ie dlatego - przedstawienie sp rawiało 

wielkie wrażenie , powtórzone jeszcze cztery razy (co wówczas było 

umiarkowanym sukcesem) , zawsze z upodobaniem publiczności. 

Honory wprowadzenia na scenę polską Hamleta w p rzekładzie 

z oryginału - i to od razu w rewelacyjnym przekładzie Józefa Paszkowskiego

przypadty w udziale dopiero Wincentemu Rapackiemu, świe tnemu aktorowi 

ze szkoty Koźm iana. Dzisia j wiemy już , że był to mocny i dlugotrwa!Y kurs 

na Szekspira całego teatru krakowskiego z Szujskim i Skorupką na czele. 

przypada jący na lata 1865- 1885 . 

Rapacki zasosowal - jak pisano - Hamleta dla sce'!Y tutejszej w Kra

kowie 30 listopada 1867 roku na swój benefis. Zagrał. rzecz jasna. Hamleta. 

prawdę mówiąc bez specjalnego sukcesu. Wysoki , kościsty. niezbyt urodny. 

nie dysponował metalicznym głosem . za to zdarzało mu się mówi ć rękamy 

i nogamy. Znamienne. że rol · Hamleta nigdy nie zaprezen tował w Warszawie, 

chociaż w wielu ustępach utrafi{ w samo iądro rzeczy. Do historii teatru 

przeszła ta kreacja raczej za sp rawą bardzo dobrego (z pewnością lepszego. 

niż sama rola) portretu Wincentego Rapackiego jako Hamleta autorstwa 

Karola Millera. Olej ten pokazywany był nawet na \.\)'Stawie w Filadelfii -

w I OO-lecie Stanów Zjednoczonych. 

W Warszawie przekład Paszkowskiego, dotąd niezastąp iony, 

zamieniono ostatecznie na tłumaczen ie niejakiego Krystyna Ostrowskiego. 

z jak najgorszym skutkiem. Pierwszy Hamlet grany w stolicy w przekładzie 

z orygi nału był. po prawdzie, dość żałosną klapą teatra lną. Helena 

Modrzejewska - Ofelia przegrała bowiem nie tylko bój o tłu maczenie 

Paszkowskiego. ale także przegrała z kretesem z szerzącym s i ę wówczas 

w Warszawie zastraszająco gwiazdorstwem i aktoromanią . Dość, że 

Hamleta skrócono o 1700 wierszy. chociaż premiera z 24 marca 1871 

roku trwała niemal do pierwszej po północy (cztery długie przer'ł.'.)' dla wi

downi. spragnionej bufetu; bodaj osiem przerw dla maszynistów. zmie

n iających dekoracje) . Razem, same przer'ł.'.)'. bagatela. trwat' ! 30 minut. 

Współtwórcą porażki tego Hamleta byt n iewątpliwie Ostrowski. 

spolszcza j ący arcyd z i eło Szekspi ra na długo przed Witoldem 

Chwalewikiem w sposób doprawdy rozb rajający. Laertes na przykład . syn 

Polaka. rzucał Klaudiuszowi w twarz: mam w sobie polską. nie szatańską 

duszę, mój ojciec by/ Polakiem. a krew polska nie cierpi zdra<!J. Także 

Hamlet deklarował . że radby być Polakiem. A j uż Poloniusz. grany przez 

wielkiego Alojzego Żółkowskiego. został po prostu Polonusem. polskim 

podkomorzym. do tego mężem szlachetnym. którego szczurzej śmie rci 

ni jak nie mogła pojąć warszawska pub liczność (jakże go żafowano. gcfy 

został zabilj1. 

Do tej polskiej menażeri i dosz lusował j szcze Jan Królikowski, 

Hamlet nikczemnego wzrostu - jak by powiedział Sienkiewicz - niższy od 

Żółkowskiego. Modrzejewskiej i Niewiarowskiej, chociaż tragik czystej 

wody (tu melancholij ny i podstarzat' marzyciel . uj ęty w smętne j tonacji). 

A poza tym publi ka Warsza'ł.'.)' dość masowo opuszczała widownię po 

utonięc i u Modrzejewskiej - Ofe lii. z pewnością mniej zainteresowana 

Hamletem. a nieżeli 'ł.'.)'Stępa mi ukochanej gwiazdy. 

Cierniowej drodze Hamleta przez sceny polskie, towarzyszyly 

ambitne próby nO\l\)'Ch tłumaczeń. W sumie. w latach 1798- 1996 . ukazało 

s ię tych przekładów nieco ponad t rzydz i eśc i: od Bogusławskiego do 

Barańcza ka. Hamleta tłumaczyli. czasem tylko we fragmentach, m.in.: 

S.Trembecki . A.Mickiewicz. Z.Krasiński, T. Mic ińs ki (całość), CK.Norwid, 

I.Kasprowicz. I.Iwaszkiewicz - a nie tylko: Matlakowski . Paszkowski. 

Tarnawski. Tretiak. Urlich. Chwalewik czy Sito. 
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Na jświ etniejsze ilustracje do Hamleta za proponował chyba u nas 

Czachórski. choć zdarza!;' s i ę także osobne kartony Stachiewicza, Norwida. 

Gierymskiego i Konarskiej. Adama Wielkopolskiego. rozdartego między wol

nością a zniewoleni m. malo ał jako Hamleta polskiego lacek Malczewski 

( 1903). Stosunkowo niedawno Hamleta polskiego {I 977) . obwisłego gruba

sa - krakowiaka z papierosem w dłoni i czaszką przy sobie w krajobrazie ka

puścia nym. prowokacyjnie przedstawił lerzy Duda-Gracz. 

Tylko po roku I 945 teatr polski przygotował blisko SO realizacji 

Hamleta. Zainspirowat między inny mi przekłady Słomczyńskiego (to Swinar

ski) i Ba rańczyka (to Wajda). Zdobył si ę na Hamleta po XX Zjeździe (Leszek 

Herdegen w inscenizacji Zawistowskiego. 1956) i Hamleta - kobietę (Teresa 

Budzisz- Krzyżanowska w inscenizacji Wajdy, 1989 ; wcześniej . bo już w roku 

19 14, zagrała u nas Hamleta - Stanisława Wysocka, ielka tragiczka) . 

Swojego Hamleta . częście j na tarczy niż z tarczą. zaprezentowali 

publiczności polskiej m.in.: Szyfman (z Wyrzykowskim). Aleksandrowicz 

(z Brejdygantem). Horzyca (z Hanuszkiewiczem). Rotbaum (z Przegrodzkim). 

Holoubek (z Holoubkiem). Wajda (kolejno: z Fettingi m. Stuhrem i Budzisz

Krzyżanov ską). Hanuszkiewicz (z Olbrychskim). 

Trzech bardzo \'l_'.Ybitnych ludzi polskiego teatru nigdy nie doczekało 

się swojego Hamleta . c hociaż ich marzenia V'l_'.Yda!J' - by tak rzec - owoc sto

krotny. 

Kazimierz Kami ńsk i, Stańczyk w prapremierze Wesela. o którym na

wet Leon Schiller zwykł ma i ać . że wszyscyśmy z niego. przyszedł na rozmo

wę o Hamlecie oko/o Świąt Bożego arodzenia roku 1904 do Stan isława 

Wysp ia ńskiego. Odpowi edzią Wys pi a ńskiego było przesławne Studium 

o Hamlecie. książka - fen omen. która raz na zawsze zniec hęciła do Hamleta 

vrybitn go aktora. Przyjdzie jeszcze o niej pomówić. 

Z kolei luliusz Osterwa. t órca Redu~. który traktował wspomnia

ne Studium o Hamleci na równi z Norwidowskim Promethidionem i nazywał 

bi blią polskiego teatru . zb liża ł się do arcydzieła Stratfordczyka z miłością 

i przerażeniem . ZachV'l_'.Ycony formą i V'l_'.Ymiarem myśli, on - Książę Niezłom

ny. V'l_'.Ymarzony Hamlet - wąt pił w erykę . Marudził , że wola ludzka (Hamleta) 

ani razu nie przeciwstawia się Losowi. Dostrz gal w Księci u Danii nie rylko 

melancholię . nerwowość i udane szaleństwo - ale również niedowiarstwo, cy

nizm. fałszowan i e podpisów. mordowanie ludzi głu pic h. Ostatecznie Juliusz 

Osterwa namówił bliskiego mu Tadeusza Kudliń skiego na wielce orginalną 

pół- powieść Dziedzictwo zemsry ( 1948) . 
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I wreszcie ten trzeci . może najwnikliwszy czytelnik Hamleta -

Konrad Swinarski . Zginął w wypadku pod Damaszkiem 19 sierpnia 1975 

roku w czasie prób Hamleta tworzącego u niego ostatn ią część tryptyku (po 

Dziadach i ~zwaleniu - zawsze z lerzy m Tre lą w głównej roli. tu, ku 

zaskoczeniu wszystkich w ro li. .. Klaudiusza). J as nowidzący Swinarski chciał 

Klaudiusza bron i ć. widząc w nim bohatera prawdziwie romantycznego: 

otwa rtego. inteligentnego. nowoczesnego. namiętnego ( same „plusy". 

gdyby nie zbrodnia dokonana na osobie starego Hamleta , władcy dawnego 

typu . zbrod nia poc i ągająca za sobą nieuchronne konsekwencje ) . 

Paradoksalne. ale ten Hamlet Swinarskiego. którego p rzec i eż ostatecznie 

nie było. doczekał s ię pasjonujące j ks i ążki Józefa Opalskiego Rozmowy 

o Konradzie Swinarskim i Hamlecie. porównywalnej chyba tylko z mono

grafią Joanny Wa laszek. 

Na imp rialne zgoła pytanie: iluż jest Hamletów w Hamlecie? 

odpowiadają ta kże w ja k i mś stopniu dwa Hamle~ zrealizowane dotąd w Te

atrze Wybrzeże . wymaga j ące c hociaż krótkiego namysłu . zanim pojawi się 

Hamlet trzeci Krzysztofa Nazara . 

2. 

Wyb rzeżowy Hamlet w inscenizacji A nd rze ja Wajdy - pierwszy 

z czterech w jego dorobku - kończył o l śn iewającą dyrekcję Zy gmunta 

Hi.ibnera, układającą się w porządku reżyserskim: od Korzeniowskiego 

( Woj01 trojańskiej nie będzie) do Wajdy właśni e (Hamlet). 

Był to jed nocześnie drugi spektakl teatra lny w biografii artys~cznej 

\rybitnego już wtedy filmowca . zrealizowany dwa lata po legendarnym 

Popiele i diam encie. a w rok po scenicznym debiucie Wajdy, czy li także 

gdańskim Kapeluszu pel01m deszczu Gazzo - i tuta j ze Z bigniewem 

Cy bulskim w główne j roli . 

Wajda przeczytał Hamleta Wyspiańskiego. Nie on pierwszy zresztą 

I nie ostatni. Wczeniej próbowali tego klucza zarówno Andrzej M ilewski w 

Łodzi. jak i l.Ronard Bujański w Opolu. Póżnie j - na przykład lózef Gruda 

w Szczecinie. Dodatkową inspi rac ją dla Wajdy musiał być wydrukowany już 

w kwietniu 1959 roku na tamach Dialogu wyśm ieni ty ese j Kotta pt. Hamlet 

Wyspiańskiego. sta n owiący - rzecz jasna - część składm ą jego 

póżnie j szyc h Szkiców o Szekspirze ( Szekspir współczesny bowiem jako 
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o/tUł nazbyt groźny \ft.ydał się wtedy jeszcze PRL-owskiej cenzurze nie do 

przyjęcia). Stanisław Jerzy Lec, swoim Z\o\)'CZajem, skwitował szkic Kotta 

przeniklii\ym aforyzmem: W każc[ym kraju inaczej brzmi pytanie Hamleta. 

U Wyspiańskiego zagadką Hamleta jest to: co jest w Polsce - do 

myślenia. Autor Wyzwolenia próbował jednocześnie połączyć logikę 

architekton iczną z l ogiką tekstu, marzył mu się Hamlet w renesansowej 

przestrzeni Wawelu, jak idzie z książką w ręce przez górną galerię pałacu 

Jagiellonów. W swoim Hamlecie. nad którym myślał przynajmniej dziesięć 

lat. chciał ukazać teatr jako labirynt. jako drogę wiodącą do poznania, czy 

może rylko wtajemniczenia. Stąd to denerwujące czasem pulsowanie myśli, 

zacieranie śladu . niespójność propozycji. 

Andrzej Wajda zdecydował się ostatecznie na iryreżyserowanie 

niektórych idei Wyspiańskiego. chociaż - jak sam deklarował po latach -

gdzieś się po drodze zgubifem, jakieś rzeczy mi się uda!J, inne nie. Przede 

wszystkim przyjął za Studium o Hamlecie zasadę zapisanego tam wprost 

synkreryzmu, jedności w wielości architektury. malarstwa. dramatu. Wajda -

scenograf bawił się więc - jak kiedyś Craig w moskiewskim MCHAC-ie przy 

swoim Hamlecie z parawanami - z makietą konstrukcji wieloczłonowej. Jej 

pomysł najdosłowniej przeniósł od Wyspiańskiego. gdzie przecież czytamy. 

że za obszernym proscenium należałoby postawić budynek. będący niejako 

przekrojem zamku Hamletów, przekrojem pokazującym galerie i pokoje 

zamkowe, arkady i tarasy. Tyle rylko, że to stopienie człowieka z architek

turą. tak organiczne jak na obrazach Giotta, musiał Wajda zrealizować na 

scenie tzw. Teatru Wielkiego w Gdańsku (dzisiejszy gmach Opery 

i Filharmonii Bałryckiej). a nie w przestrzeni na przykład gdańskiej Szkoty 

Fechtunku czy na dziedzińcu i krużgankach Wawelu. 

Wyspiańskiego przekrój zamku Hamletów miał ostatecznie aż jede

naście \o\)'Odrębnionych mansjonów. U Wajdy rych mansjonów - celek, 

zmieszczonych w trzech prosrych kondygnacjach piętrzących się do góry. 

byto także jedenaście , ale wszystko co ważne, musiało rozgrywać się na 

\\)'SUnięrym w głąb widowni proscenium. 



Z tego prostego powodu , że aktorzy dusili się w swoich mie zkaniach -

klatkach, które najdosłowniej stawa!}' się dla nich więzi en iem. Całość przy

pominała raczej konstrukcję ołtarza goryckiego. z mnóstwem ludzi czy 
aniołów, tłoczących się w małej przestrzeni szafj - jak trafnie napisał Jerzy 

Horodyński . 

Zalecaną Kamińskiemu przez Wyspiańskiego swobodę w doborze 

przekład u , wyko rzysta ł Wajda w ten sposób, że zagrał gdańskiego Hamleta 

w stosunkowo nm„ym tłumaczeniu Romana Brandstaettera. vrydanym przez 

PIW w roku 1952 (1tryzyskanym j uż jednak wcześn iej np. przez Romana 

Zawistowskiego). Przekład Brandstaettera u c h odził wówczas za dobrą 

książkę do aytania, daleką od filologicznej doskonałości. Ale daleką również 

od właściwej oryginałowi aforyso/cznej zwięzłości. Raczej p!)rnny i rozwod

niony. chyba nadmiernie spsychologizowany. jakby ahistoryczny i polski. 

Tę polskość , a właściwie słowiańskość. in terpretacji. podkreślał w pro

gramie teatralnym Zygmunt Hubner. zaś na łamach Pomorza Zenon 

Ciesielski, pisząc - nie bez racji - że Wajda przeczytał równie rzetelnie 

Hamleta Wyspiańskiego. co i Polskę w Hamlecie Chwalewika, rozprawkę już 

dzisiaj mocno anachroniczną. 

Dla nas wszakże wciąż wartą czytania. chociażby dlatego, że 

Szekspir pomylił prawdopodobnie w Hamlecie Danię z Gdańskiem (Gdańsk 

tłumaczony był wtedy jako: Dansk, C'l?f Dantzker), sądząc zapewne, że tefan 

Batory zajął właśnie Danię , a nie Gdańsk. Faktem pozostaje, że w Hamlecie 

wojska Forrynbrasa , syna zabitego przez starego Hamleta władcy Danii, przy

bywają do Elsynoru wróciWSij z Polski z~~cięzcą. Prawdopodobnie Szekspir 

\'\'.}'Obrażał sobie Gda ńs k tamtyc h lat jako terytorium duńskie. 

graniczące z Pol ską. 

W tej zabawie z gatunku Hamlet a sprawa polska można - na 

przykład idąc za Adolfem Nowaczyńskim -przypom n ieć. że nazwisko Shake

speare znaczy najdosłowniej chyba o/le, o miotacz grotem, czyli Grotowski -

a jerzy Grotowski, ja ko pie rwszy w Polsce, wys ta wił w 1964 Studium 

o Hamlecie Wyspia ńskiego w prześwietnym Teatrze 13-Rzędów w Opolu. 

Mówiąc jednak poważnie , warto wiedzi eć , że u Wajdy Hamleta miał 

początkowo zagrać sam Gustaw Holoubek. co potwierdza z jednej strony ofi

cjalny komunikat o obsadzie z 26 maja 1960 roku podpisany przez Hubnera 

i Wajdę , z drugi j zaś zapis nazwiska Holoubka w zachowanym egzemplarzu 

świetlnym. Trudno dzisiaj zgadnąć dlaczego Holoubek nie przyjechat do 

Gdańska . 

Pewne, że dwa lata po naszym Hamlecie zagrał i \1\)'reżyserował swojego 

Hamleta w Teatrze Dramarycznym m. st. Warsza1try. I był to Hamlet -

solista, który prowadził wielką grę wobec całego dworu: Ofelii, Matki i Klau

diusza. od początku świadom końca. Hamlet - okrutny błazen, zdystan

sowany. piekielnie inteligentny - no i zupełnie samotny. Sam na scenie 

(także w sensie absolutnej dominacji arrysrycznej). 

Dlaczego Wajda chciał robić Hamleta z Holoubkiem ? Może dlate

go, że nie Vv)'Obrażał sobie w tej roli. będącego wówczas w świetnej formie 

Zbigniewa Cybulskiego: ~..ydawalo mi się, że Cybulski nie jest w stanie 

~powiedzieć tego tekstu, że prij jego niechlujności mówienia nie może 

grać Szekspira. Z perspek~ry lat bardzo tego sądu żałował. W ten oto 

sposób bowiem, ominął Cybulskiego teraz Hamlet, a nieco póżniej 

ukochany przezeń Wokulski z Lalki (w filmie Hassa zagrał go Dmochowski). 

Ostatecznie Hamleta powierzył Wajda młodziutkiemu Edmundowi 

Fettingowi. chodzącemu wtedy w glorii Wielkiego joe z Zaba~ jak nigc!J' 

Saroyana (trafił nawet za tę rolę na okładkę Teatru). Do Klaudiusza zaś 

trzeba było szybko sprowadzić kogoś z zewnątrz. Wybór padł na 

Zbigniewa Wójcika z krakowskiego Starego Teatru. Te nagłe zmiany i ro -

sza dy (także dyrektor Hubner był już wówczas spakowar!YJ. z pewnością 

nie wysz!}' spektaklowi na dobre. 

Wakacyjna premiera Hamleta, pokazanego dopiero I 3 sierpnia 

1960 roku, przyniosła chyba więcej rozczarowań niż zaskoczeń. Aura 

zamierzchłej słowiańskości. prezentowana w srebrno-czarnej tonacji man

sjonów. współtworzona przez oryginalną. dyskretną muzykę Tadeusza 

Bairda, została dość skutecznie rozbita przez brzydkie i raczej maskara

dowe kostiumy. a przede wszystkim za sprawą niedostatków aktorskich. 

Podobno Tadeusz Gwiazdowski bliższy był postaci Cześnika niż 

Poloniusza. Wanda Stanisławska-Lothe grzeszyła szrywną postawą monar

chini. Elżbieta Kępińska - Ofelia (na zmianę z Łubieńską) \1\)'glądała w odę

tej sukni jakby była w ciąży (stąd jej samobójstwo). Rozencrantz i Guilden

stern przypominali bardziej niemrawe kukiełki. anieżeli żywych ludzi. 

Z mięsiso/m. mocnym aktorstwem Wójcika (Klaudiusz). kłóciła się nieco 

powściągliwa i zbyt zracjonalizowana - na ,jednej nucie - kreacja Fettinga 

(Hamleta). który od Oliviera wziął głównie zamiłowanie do spacerowania 

po scenie. 
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Prawdą jednak jest i to . że Fetting świadomie puszcza/ grając 

niemal na bialo. duże partie tekstu. po to. aby skonce ntrować swoje siły 

i uwagę publiczności na trzech - czterech scenach kluczowych decyd u jące 

rozmowy - rozpravry z Ofel i ą . Klaudiuszem i cała sekwencja fi nału) . 

Wielgachna rola Hamleta bowiem - niczym bieg maratońsk i - wymaga 

starannego rozłożen i a s i ł. aby zawodnik nie zszedł przed czasem z b ieżn i 

(a raczej ze sceny). Fetting - Hamlet często mówił swoje monologi prosto 

w twarz publiczności. Z jego delika tnością mocno kontrastował Forrynbras 

(Stefan lżyłowski) . którego wojska najeżdżały Danię niczym banda opraw

ców - okupantów. nie wybawicieli. W rym Hamlecie rzeczywiśc ie , jak chc iał 

Szekspir. byle zero upokarzało cierpliwą wartość. 

3. 
O ile inscenizacji Andrzeja Wajdy. kontrowersyj nej. ale fragmenta

mi odkrywczej. towarzyszyły wydrukowane w programie sekwencje 

Studium o Hamlecie Wyspiańskiego - o tyle przy okazji Hamleta w wersji 

Marka Okopińskiego. za komentarz miały posłużyć historyczno-teatra lne 

dywagacje Andrzeja Żurowski ego. \>\)'j ęte z jego pionierskich Szekspirad 

polskich. Tam źródłem natchnień miał być Wysp iańsk i i Kott - tutaj 

Bogusławski i I . N . Kami ński . A na pewno Paszkowski i Hor~yca. 

Delikatny konserwaryzm całego przedsięwzięc ia - z odrzuceniem 

tak modnych p rzecież wcześniej Hamletów: bohaterów groteskowych 

(Wachtangow). klaso~1ch (Brecht) . mlocfych gnieWf!YCh (Zawistowski ). 

egzystencjalistów (Barrault) - sygnalizował już sam wybór prz kład u . Otóż 

Okopl ński - reżyser i Hebanowski - kierownik literacki. postawili na 

Paszkowskiego w opracowaniu Horzycy. Aż się prosi. aby ten trop tradycji 

teatralnej. nagle ożywionej. sprawdzić. 

Hebanowski z pewnością świetn i e pamiętał poznańskiego Hamleta 

Horzycy z roku 1950. u którego przecież zaczynał terminować jako 

kierownik literacki właśnie. Wcześniej jednak. bo j uż w roku 1922 . Pan 

Wilam opracował scenicznie tłumaczenie Paszkowskiego dla Arnolda 

Szyfmana i jego Teatru Polskiego. W sugesrywnych dekoracjach Karola 

Frycza (pow/óczyste plaszczyzny szaroniebieskie. koloru pótnego 

zmierzchu. zroszone nie~raźnym ornamentem zfo~m) . Wojciech 

B rydz i ńsk l - Hamlet pasowa ł się nieustan nie ze swoimi myś l a mi. 



W tej solennej inscenizacji zabrakło rylko, jak pisał zawsze krytyczny 

Pieńkowski. talentu, wiedzy reżyserskiej i głębi duchowej . 

W Poznaniu, w samym zenicie socrealizmu, wszystkie nici trzymał 

j uż w swoim ręku sam Horzyca. Zaproponował Hamleta. który był ~m 

czlowiekiem zamknię!)'m w trumnie El~noru (wtedy, w I 9501). Jan 

Kosińs ki zaprojektował mu niezmienną . z czarnego drewna v.ykonaną 

deko rację architektoniczną z perspektywą otwa rtą na uwielbiany przez 

Horzycę błękitny ekran. Akcja podporządkowa na była słowu do tego stop

nia. że gdy ktoś mówił. na scenie zamierał ruch. Może najważniejszą 

decyzją obsadową Horzycy był Hamlet.. . Tadeusz Białoszczyński (a nie 

Hanuszkiewicz). który przekroczył już wtedy p ięćdziesiątkę (teatr polski nie 

znał chyba starszego} . I był to Hamlet ściszony. przytłum iony. zdecy

dowanie refleksyjny. momentami ironiczny. 

Dub!ura Hanuszkiewicza, przed którym dokąd mógł. bronił się 

Horzyca. narzucona została przez zespół, niechętny gościnf!Ym 11)'Stępom 

B iałoszczyński ego. Dopiero Hanuszkiewicz: namiętny. buntowniczy. 

dynamiczny. wniósł tak pożądane wtedy treści rewolucyjne. o które 

apelowat pierwszy wówczas szekspirysta. stal inista. Michaił Morozow. 

U Okopińskiego Hamleta zagrał Krzysztof Gordon, bliższy oczy

wiśc i e Białoszczyńsk iemu n iż Hanuszkiewiczowi. Miał to być znowu. po 25 

latach, Hamlet spokojny(jak c hciał LAIK). Hamlet melancholi jny (jak chciała 

Jabłonkówna) . W oprawie plas~cznej Lidii i Jerzego Skarżyńskich więce j 

jednak było z pewnością elegancji Frycza n iż ascezy Kosińskiego . 

Scenografowie dali aktorom dużo miejsca do grania. podnosząc dekoracje 

do góry. z zastosowaniem ruchomych ścian i zapadni. W finale wiatr 

Historii ła ma ł samotne drzewo, sterczące w tej surowej. ale monumental

nej scenerii jak u Becketta. 

Wstrzemiężliwości inscenizatora i scenografów. dorównywała 

n iechęć do aktorskiej sugestywności (może z v.yjątkiem Gertrudy - Haliny 

Winiarskiej i v.yrazistego Klaudiusza - S tanisława Michalskiego) . Sam 

Okopiński wziął jakby na siebie rolę Horacego. by w ch łodnej i rzeczowej 

narracj i. rozpisując Hamleta na głosy i wiatr (jak nap isa ł Greń}, dać 

świadectwo prawdzie z niejakim zdystansowaniem. z zachowaniem szero

kiej i nieco j uż paterycznej frazy tłumaczenia Józefa Paszkowskiego. 

Oczywiśc ie, że przy takich założeniach Inscenizacyjnych. musiaty 

paść uwagi kryryczne o nazbyt lojalf!Ym reżyserze. o nudnym arcydziele 

(d rama~cznym , nie teatralnym), o beznam iętności zgoła melancholijnej. 

o wszechogarniającej nijakości. 

Z drugiej jednak strony Hamlet Okopińskiego, rzeczywiście zro

biony chyba bez spec jalnego pomysłu (inaczej n iż u Wajdy). pozwa lał na 

spokojną medytację. na powrót do nieprzeczuwalnych walorów tekstu , 

nieco zagłuszonych przez rozbucha ną i rozpychającą się teatralność . 

Z resztą: iluż jest Hamletów w Hamlecie ? Wystarczy popatrzeć na scenę . 
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1946 -

194 7 -

1950 -

1956 -

1958 -

1958 -

1959 -

1960 -

1960 -

1960 -

„HAMLET" W. SHAKESPEARE'A -

przedstawienia w teatrach polskich 
(po 1945 - do 1994) 

Teatr Ziemi Opolskiej 

Warszawa, Państwo\.\'.)' Teatr Polski. Przekład l arosław 

Iwaszkiewicz. muz. Stanisław, Moniusz~o . inscen. i reż. 

Arnold Szyfman. dek. i kostiumy Karol Frycz 

Poznań. Państwo\.\'.)' Teatr Polski . lnsc. i reż. Wilam Horzyca, 

scen. Ian Kosiński 

Kraków. Teatr Stary im.Modrzejewskiej. lnscen. i reż. Roman 

Zawistowski, !nscen. plasryczna Tadeusz Kantor 

Kielce, Teatr im. Stefana Żeromskiego. Reż . Tadeusz Byrski 

w oprawie scenogr. Liliany Jankowskiej i Antoniego Tośry. 

z il. muz. Mirosława Niziurskiego 

Wrocław. Teatr Dramaryczny. Przekład larosław 

Iwaszkiewicz, inscen. i reż lakub Rotbaum, dekor. Aleksander 

lędrzejewski , kostiumy jadwiga Przeradzka, muz. ladw·iga 

Szajna - Lewandowska, choreograf. Sylwia Swen. kier. muz. 

lanusz Koziorowski. układ pojedynku Marek Kuszewski 

Warszawa . Teatr Powszechny. Przekł. Roman Brandstaetter, 

il. muz. Augusryn Bloch. reż. Irena Babel. scen. Liliana 

lankowska, Antoni Tośta, układ pantomimy 

Witold Borkowski, układ pojedynku Sławomir Lindner. 

Premiera 29.1. 

Łódź , Teatr Nmry. Przekł. Józef Paszkowski, inscen. i reż. 

lanusz Warmiński. scen. lózef Rachwalski i Iwona Zaborowska, 

il. muz. Anna Płoszaj . Premiera 28.V. 

Koszalin, Bałrycki Teatr Dramaryczny im. Juliusza Słowackiego. 

Przekł. Roman Brandstaetter, reż. Tadeusz 

Aleksandrowicz. scen. Zofia Wierchowicz. Premiera 19 .VI. 

Gdańsk. Teatr Wybrzeże . Przekł. Roman Brandstaetter, 

muz. Tadeusz Baird, inscen. reż. i scen. Andrzej Wajda, 

ukiad pantomim. lanina larzynówna-Sobczak . 

Premiera 14.Vlll. 



196 1 -

1962 -

1963 -

1963 -

1963 -

1964 -

1967 -

1967 -

1968 -

Kallsz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego. Przekł. 

Józef Paszkowski , reż . Tadeusz Byrski, scen. Lil iana Jankowska 

i Antoni Tośta. muz. Zbigniew Wiszniewski. Premiera 9 .Ili. 

Warszawa, Teatr Drama~yczny m. st. Warszav.y. Przekł. lózef 

Paszkowski, reż Gustaw Holoubek. scen . fan Kosiński , muz. 

Tadeusz Baird. Premiera I I .XI. 

Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspia ńskiego. 

Przekł. Roman Brandstaetter. reż . Roman Zawistowski. 

scen. Stanisław Bąkowski, muz. ferzy Kaszycki. Premiera 5. l. 

Bydgoszcz. Teatr Polski. Przekł. Roman Brandstaetter, 

reż . Stanisław Bugajski , scen. Ian Kosiński. kostiumy Barbara 

lankowska i Ian Kosińsk i , oprac. muz. Zofia Łosakiewicz , 

układ pojedynku Czesław Kisiel. Premiera 30. 111. 

Szczecin, Teatr Współczesny. Przekt. Roman Brandstaetter, 

reż. Aleksander Rodziewicz, scenogr. lanusz Warpechowski , 

muz. Ryszard Gardo. Premiera 19. IV. 

Kielce. Teatr im. Stefana Żeromskiego . Przekł . lózef 

Paszkowski, reż. Zdzisław Dąbrowski pod kier. Bohdana 

Korzeniowski ego. scenogr. Zofia Pie trusińska. oprac. muz. 

Tomasz Sikora, u kład pantomimy Leon Górecki. układ pojedynków 

Henryk Dłużyńskl. Premiera 3. V. 

Częstochowa , Teatr Dramarycz'!)' im. A. Mickiewicza. Przekł. 

i oprac. lerzy S.Sito, reż. Andrzej Uramowicz, scenogr. 

lerzy Feldmann, muz. Wojciech Kilar, uktad pojedynków 

Waldemar Wilhelm, plasryka ruchu Zofia Więdawówna. 

Premiera 15.IV. 

Kraków, Teatr „Rozmaitości" . Przekł. Jerzy. S.Sito, reż. lerzy 

Wróblewski. scenogr. Janusz Warpechowski, muz. Lucjan 

Kaszycki, układ pojedynków, pantomimy i ruchu scenicznego 

Sławom i r Lindner. Premiera 2 .Xll . 

Olszryn-Elb ląg, Teatr Dramaryczny im.Stefana laracza. Przekł. 

Ja rosław Iwaszkiewicz, inscen. i reż. Bohdan Poręba . scen. Jerzy 

Skrzepiński i Jolanta Komorowska. muz. Wojciech Kilar. u kład 

pojedynku Waldemar Wihelem, u kł. pantomim. Bogdan Głuszak . 

Premiera 3. li. w Elblągu 

1968 -

1968 -

1969 -

1970 -

1970 -

1970 -

19.71 -

1972 -

1973 -

Wałbrzych , Teatr Dramaryczny. Prze kł . larosław Iwaszkiewicz, 

scen. i reż. Krysryna Tyszarska, scenogr.lanusz Bersz. muz. Zenon 

Andrzejewski, układ pojedynku Marian Wiśniowski. Premiera 2.11 1. 

Lublin, Teatr im.Juliusza Ostenry. Przekł. Jerzy S. Sito. 

reż . Kazimierz Braun, scen. Jadwiga Pożakowska . 

. układ pojedynków Andrzej Gottner, oprac. dźwiękowe 

Stanisław Pawluk. Premiera 19 .X. 

Rzeszów. Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Przekład 

lerzy S. Sito, reż . Stanisław Bieli ński. scen. Jan Kosi ński, 

kostiumy Barba ra Jankowska. muz. Janusz Ambros, 

układ pojedynków Tadeusz Mroczek. Premiera 27. Ili. 

Toru ń. Teatr im . Wilama Horzycy. Przeł . lerzy S.Sito. 

reż.Jan Maciejowski. scen. Zofia Wierchowicz, układ pantomimy 

Bohdan Głuszczak, u kład pojedynku Marek Bargiełowski. Andrzej 

Salawa. improwizacja na instrument Tadeusz Tusiacki. Premiera 3 .I. 

Warszawa, Teatr Narodov.y. Spolszczył Jerzy S.Sito, 

reż. Adam Hanuszkiewicz, scen. Marian Kołodziej , 

u kład pojedynków Waldemar Wilhelm. Premiera 16.IV 

Poznań , Teatr Polski. Przekt. lerzy S.Sito. reż. Jerzy Zegalski, 

scen. Andrzej Sadowski, plasryka ruchu Józefa Sławucka, 

muz. Ryszard Gardo, układ pojedynku Aleksander Iwaniec 

i Piotr Sowiński . Premiera 18.IV 

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich. Przekt. Jerzy S.Sito, 

scen. i reż . Józef Gruda. scen. Maksymilian Szoc. plasryka ruchu 

i układ pojedynków Wa ldemar Wilhelm. konsult. wokal. Romana 

Krebsówna. Premiera ł 5.1. 

Łódź, Teatr im. Stefana laracza. Przeł. Jerzy. S .Si to,reż. Jan 

Maciejowski , scen. Zofia Wierchowicz. muz. Piotr Hertel. 

Premiera 30.11 1. 

Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego. 

Przekł. Józef Paszkowski. reż . Giovanni Pampiglione, scen. Jan 

Polewka, muz. Zygmunt Konieczny. Premiera 3 I .V 



1974 -

1977 -

1977 -

1979 -

1980 -

198 l -

1981 -

198 l -

Gdańsk. Teatr Wybrzeże. Przekł. Józef Paszkowski, oprac. 

Wilam Horryca. reż . Marek Okopiński. scen . Lidia i Jerry 

Ska rżyńscy. muz. Andrzej Głowiński. układ pantomimy 

Gustaw Klauzner, układ pojedynków Jerry Dąbkowski. 

Premiera 23.XI. 

Warszawa. Teatr Ochory-Ośrodek Widza. Przekł . Józef 

Paszkowski. reż Jan Machulski. scen. Janusz Sosnowski, 

muz. Czesław Niemen. Premiera 31.Vll. na Rynku Wielkim 

w Zamościu 

Wrocław. Teatr Polski. Przekł. Maciej Słomczyński . 

reż . Piotr Paradowski. ruch sceniczny Jerzy Kozłowski. 

układ pojedynku Waldemar Wilhelm . Premiera 3.X I. 

Warszawa, Teatr Dramaryczny m. st. Warsza~ry. Przekł. Maciej 

Słomczyński. reż.Gustaw Holoubek, scen. Kazimierz Wiśniak. 

muz. Stanisław Radwan, układ scen. pantomimy Marian Glinka. 

u kład pojedynku Tomasz Grochoczyński. Premiera 28 .Xll. 

Bielsko-Biała-Cieszyn. Teatr Polski. Spolszczył Jerzy S.Sito. 

reż. Alojzy Nowak, scen. Antoni Tośta . muz. Jolanta 

Szczerba-Kanin, piast. ruchu Jacek Tomasik. układ pojedynku 

Marek Lech. Premiera 18.X. 

Słupsk. Teatr Dramaryczny i Orkiestra Kameralna . Hamlet 

i „Hamlet" (dwie wersje) Przekł . Maciej Słomczyński , 

reż. Marek G rzesiński, scen . lorge Reina (Meksyk). muz. Jerzy 

Satanowski. Premiera 6 i 7 .IV. 

Kraków, Scena Forum. „Aktorry Teatru Starego w scenach 

i monologach „Hamleta" W Shakespeare·a na Dziedzi ńcu 

Wawelskim". Przekł. Maciej Słomczyński, reż. Andrzej Wajda, 

scen. Lidia Mintiez i Jerzy Skarżyński . muz. Stanisław Radwan. 

Grano na Wawelu w dn. 19-21 .VI. 

Kraków. Teatr Stary. Przeł . Maciej Słomcryński. reż . Andrzej Wajda. 

scen. Lidia Mintiez, Jerzy Skarżyński, muz. Stanisław Radwan . 

Premiera 28.XI. 

1982 -

1983 -

1983 -

1983 -

1984 -

1985 -

1985 -

1986 -

1987-

Tarnów, Tarnowski Teatr im . Ludwika Solskiego. Spolszczył 

Jerzy S.Sito. insc. i reż . Ryszard Smożewski , scen. Barbara 

Hanicka, oprac. muz. Andrzej Górszczyk i Władysław 

Skwirut. pantom . i u kłady ruchowe Henryk Duda, układ poje

dynku Waldemar Wilhe lm. Premiera 6.VI. 

Bia!)rstok. Teatr Dramaryczny im. Aleksandra Węgierki. 

Przekł. Roman Brandstaetter, reż. Tadeusz Aleksandrowicz. 

scen. Tat iana Kwiatkowska . Premiera 2.11. 

Olsz~n. Teatr im. Stefana Jaracza. Przeł . Jerzy S.Sito, 

insc. i reż . Krzysztof Rościszewski. scen. Andrzej 

Markowicz, muz. lerzy Satanowski, układ pantomimy 

Bohdan Gtuszczak, układ pojedynków Waldemar 

Wilhelm. Premiera 27.lłl. 

Warszawa, Teatr Ateneum im. Stefana laracza. Spolszczył 

Jerzy S.Sito, reż . Janusz Warmiński. scen. Marian Kołodziej. 

muz. Edward Pałłasz, układ pojedynku Tomasz Grochoczyńskl. 

Premiera 30.IV. 

Wrocław. Teatr Współczesny. Przeł. Jerzy S.Sito. 

reż . i dek. Kazimierz Braun, kast. i współpraca scen. loanna 

Baryli ńska. asystenci reż. Ian Biecki, Krzysztof Oracz (warsztary 

dyplomowe na Wydziale Aktorskim). Premiera l 5.IV. 

lelenia Góra. Teatr im. Cypriana Narwida. Tłum . lózef 

Paszkowski. reż. M. Oliwa. Premiera 8.VI. 

Warszawa, Teatr Ocho~. Ośrodek Kultury Teatralnej. 

Przekł . Józef Paszkowski, reż. Ian Machulski, scen. Teresa 

Rużyłto , muz. Marek Biliński, choreogr. lerzy Winnicki. 

Premiera 4.Xlł. 

Warszawa, Teatr Studio. Scena Główna . Przekt. lerry 

S.Sito, reż . i scen. Guido de Moor (Holandia), muz. lurrian 

Andriessen. Premiera l .VI. 

Katowice, Teatr im. S. Wyspiańskiego . Przeł . lerzy S.Si to. 

reż. Jan Maciejowski. scen. Barbara Zawada. muz. Krzysztof 

Zgraja. taniec Lidia Bień. choreogr. Julian Hasiej.pojedynek 

Waldemar Wilhelm. Premiera 27.XI. 



1987 -

1989 -

1992 -

1994 -

Legnica, Teatr Dramao/czny. Przekł. Jerzy S.Sito, reż . Józef 

Jasielski. scen. Marek Ian Tomasik. choreogr. Janusz Stańda , 

muz. Jerzy Kuś. Premiera 4.Xll . 

Kraków, Teatr Stary im. Modrzejewskie j. Przekł. Stanisław 

Barańczak, reż. Andrzej Wajda, kost. Krysryna Zachwatowicz. 

muz. Sta nisław Radwan. Premiera 30.VI. 

Warszawa. Teatr Dramao/czny. reż. Andrzej Domalik 

Premiera I O.Xll. 

Bydgoszcz. Teatr Pols i. Przekł. Sta nisław Ba rańczak . 

reż . Andrzej Maria Marczewski, scenogr. Elżbieta Tolak. 

muz. Tadeusz Wożniak. Premiera 27.11 1. 

Pierwsze wstępne zestawienie 
przedstawień „Hamleta " WShakespeare'a 
w teatrach polskich po 1945 do 1994 r. 

opracowala: Teresa Radz15zewska 

l 

Ogólnie wiadomo. że Szekspir nie wymyśl ił sam historii o 

królewi zu du ńskim, ale bezpośrednie źródła sztuki są dziś właściwie nie 

znane . Krytycy zgadzają się co do tego. że istniała w owym czasie pierwsza 

sceniczna wersja dziejów Hamleta, nazwana w XIX wieku przez badaczy 

niemieckich Ur-Hamlet. Zachowała s ię ona do naszych czasów jedynie w 

osiemnastowiecznej wersji niemieckiej (Der Bestrafte Brudermord) . ów 

Ur-Hamlet. dziś wielka zagadka szekspirologii, najprawdopodobniej wyszła 

pierwotnie spod pióra Tomasza Kyda, współczesnego Szekspirowi dra

maturga. około I 587 roku, więc czterna cie lat przed powstaniem wer

sji szekspiro skie j. /„./ 

Pojawia się jednak dalsze pytanie o źródło owego hipoteo/cznego 

Ur-Hamleta. Sz kspirolodzy są zgodni, ie li terackim praźródłem histori i 

o Hamlecie jest średn iowieczna kronika duńska Gesta Danorum. [która] 

dotarła do Anglii poprzez Francję. gdzie w I 570 roku ukazało się je j wolne 

tłumaczeni pióra Francoisa Belleforesta w tomie za~ułowanym Hlstor'les 

treglQ...ues obok innych „tragicznych" opowieśc i . Z ko lei historia 

Belleforesta. zmodyfikowana o tekst granej już wówczas sztuki Szekspira. 

wydrukowana została w wersji angielskiej w roku I 608 jako The ~torie 

of Hamblet. 

Tak jak i sztuka. wzorcowa opowieść Saxo Grammaticusa podana 

przez Belleforesta zawiera moo/W zabójstwa króla przez zawistnego brata . 

powtórnego „kazirodczego" zamążpójścia królowe j oraz udawanej 

niepoczytalności syna. Są w niej protorypowe postacie Ofelii i Poloniusza. 

je t moo/W podróży do Anglii itd . Jed nakże w pierwotnej opowieści brak 

jest sceny z duchem. nie ma rzecz jasna. moo/WU „tea tru w teatrze" . tak 

istotnego dla akcji sztuki Szekspira. oraz - co jest niezmiernie inte resujące 

- opowi eść nie kończy się jednoczesną zemstą i śmiercią bohatera. 

• • • 

Mniej więce j w latach osiemdziesiąo/ch Xll wieku Absalon. arcy
biskup Danii z l ec ił Saxo Grammaticusowi („Uczonemu Saxonowi"). 

świa ttemu zakonnikowi napisanie dzieła. które by „rozsławiło ich ojczyznę" 

i zwróciło uwagę samych Duńczyków na ich heroiczną przeszłaś z czasów 

przed nawróceniem ich na wiarę ch rześcijańską. Zamiarem Saxo - jak 

napisał we wstępie do swego dzieła - było stworzenie kroniki analogicznej 



do istniejących już łaci ńskich kronik krzepnących narodów Europy. takich 

jak Kościelna historia Anglików (VII-VIII w.). Historia Franków czy dzieło 

historyczno-geograficzne o Wali i i Irlandii z połmry Xll wieku. 

lak sądzą badacze. wśród żródeł klasycznych. z których korzystał 

Saxo przy kompilowaniu sagi o Amlethusie na jwi ększą ro l ę odegrała his

toria o Brutusie. legendarnym pierwszym konsulu rzy mskim. Jego dzieje 

opisał Tytus Liwiusz w pierwszej księdze Historii Rzy mu. Zanim Brutus 

został konsulem . prze bywał w Rzymie na dworze króla Tarkwiniusza 

Pysznego. Etruska. W VI w.p.n.e. Etruskowie \"".}"mordowali wszystkich 

członków rodziny królewskiej poza Brutusem. którego - zgodnie z jego 

imieniem uznano za ni egroźnego tępaka. Ten wkrótce potem dokonał 

zemsry na zabójcach. 

Gesta Danorum. zawierające bardzie j „dzieje miryczne· · niż his

toryczne w dzisiejszym znaczeniu tego słowa świadom ie wzorowane są 

na Eneidzie Wergi liusza. 

Z dziesięciu ksiąg kroniki Ili i IV poświęcone są \"".}"łączn ie historii 

Amlethusa. oto ona: 

Rorik. król duński. \'\'.)'Znaczył dwóch braci, Orvendila i Fengiego. 

synów Gervendila. aby po śmie rci ojca rządzili lu t la nd ią . Po trzech latach 

panowania nad prowinc ją Orvendil \"'.}'ruszył na północ, gdzie wsławił się 

bohaterskimi czynami, m.in. pokonując króla Norwegii. W nagrodę za 

męstwo Rorik dał Orvend ilowi za żonę swoją córkę Gert rudę . U rodziła mu 

ona syna. którego nazwano Amleth. 

Tymczasem Fengi. zazdrosny o sławę swojego brata. zamordował 

go i. jak pisze Saxo. „dodał kazirodztwo do bratobójstwa. biorąc w po

siadanie żonę swego brata" . Fengi tłumaczył s~ oją zbrod n ię rym. że 

Orvendil źle traktował Gertrudę. Amleth. z oba\ry. aby jego nadmierna 

inteligencja nie "'.}'WOiała podejrzeń u stry ja. postanowi ł udawać niepoczy

talnego i zaczął zacho"'.}'Wać się jak człowiek niespełna rozumu. 

Pewnego dnia. na przykład. Fengi zaa ranżował sekretne spotkanie 

Am letha z dziewczyną. którą podstawiono, aby sprawdzić jego wrażliwość 

na kobiece wdzięki. leśli Amleth uległby pokusie. znaczyłoby to. że jest 

całkowicie zdrmry. j ed nakże życzli\"'.}' Amlethowi jego przyrodni brat 

ost rzegł go o podstępie i Amleth okpił ukryrych szpiegów. \"'.}'prowadza jąc 

dziewczynę w głąb lasu. 

Innym znowu razem. jeden z zaufanych Fengiego wpadł na 

pomysł. aby \"'.}'Słać Amletha do komnary jego matki. by tam z ukrycia 

p rzysłuchiwać się ich rozmowie. Gorli~ pomysłodawca sam udał się do 

komnaty kró lowe j i uk rył się pod ku pą słomy. Gdy Amleth z j awił się. 

zwiet rzył podstęp i zaczął jak Z\"'.}'kle zac ho"'.}'Wać si ę jak sza leniec: rzucał 

s ię po poko ju . pia ł jak kogut i uderzał rękma jak skrzydłam i. Po chwili 

wskoczył na kupę słomy i \"'.}'Czu ł ukryte tam ciało. Narychmiast s ięgnął po 

miecz. p rzebi ł na ~lot n iedoszłego informatora , wyc i ągnął jego ciało 

i posiekał na kawałk i. 

Fengi pragnął za wszelką cenę pozbyć si ę pasierba. (o jego z!)'ch 

intencjach nie wątpił) . ale nie mógł uczynić tego otwarcie. by nie narazić 

s ię na niełaskę w oczach jego matki i dziadka Rorika . 



Postanowił więc \\)'Słać Hamleta w podróż do Brytanii. gdzie król -

wasal Fengiego - miał dokonać morderstwa. Król przyjął gościa ze wszys

tkimi honorami i zaprosił na ucztę. Zachv..ycony mądrością Amletha, nie 

rylko odstąpił od zbrodni. ale jeszcze dał mu swą córkę za żonę. 

Księga IV Saxo Grammaticusa zaczyna się od przemówienia, jakie 

Amleth \\)'głosił do zgromadzonych na obczyźnie lutlandczyków. Wyjaśnił 

w nim powody swej rzekomej niepoczytalności oraz rodzaj zbrodni jakiej 

dopuścił się Fengi. Po v,ystąpieniu jednogłośnie obwołany został królem 

I utlandii. 

Po up!J'wie roku powrócił do ojczyzny. W akcie zemsry zamordował 

Fengiego. Tymczasem zmarł Rorik, a jego następca. Wiglek, uznał Hamleta 

za uzurpatora. co wkrótce doprowadziło do wojny między nimi. Przed 

finalną bitwą Amletha nie opuszczało przeczucie, że wkróce zginie. Tak też 

się stało. 

Saxo podaje. że w lutlandii znajduje się miejsce, gdzie pochowano 

Amletha. i że znane jest ono pod jego imieniem. 

Na podstawie książki P. Sadowskiego: 

Hamlet mi0'czny Zakład Wyd. Nomos, 
Kraków, 199 I r. 

KRZYSZTO F NAZ AR - reżyse r; abso lwent Uniwersytetu 

lagiello ńskiego w Krakowie oraz PWSFiTV w Łodzi współpracujący z 

najbardziej znaczącym i teatrami w Polsce m. in.: Teatrem Starym w 

Krakowie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, No\.\ym w Poznaniu oraz 

Redakcją Teatru i Filmu Telewizji Polskiej. dla której pisze scenariusze i 

reżyseruje spektakle: od 199 S r. dyraktor artysry zny Teatru Wybrzeże. 

Ważn i e j sze realizacje teatralne: adaptacja i reż 1seria sztuki 

W.Myśl iwski ego Drzewo dla Teatru Nowego w Poznaniu - I 988 r. (nagro

da za d biut teatralny); inscenizacja i r żyseria Król umiera ?)Ili ceremonie 

E.lonesco dla Tealru Star go w Krakowie; insc nizacja i reżyseria 

Mizantropa Moli ra dla li atru Starego w Krako ie (spektakl zareje

strowany i przeniesiony dla telewizji) : insceniz, cja i reżyse ria J\,kin Kampf 

Taboriego dla Teatru Nowego w Poznaniu; inscenizacja. reżyseria. układ 

choreograficzny i współscenograna opery Ubu król K. Pendereckiego dla 

Opery i Operetki w Krakowie; reżyseria Wesela S. Wyspiańskiego na 50-

lecie Teatru Powszechnego w Warszawie. 

Ważn iejsze realizacje telewizyjne: adaptacja. scenariusz telewizyjny 

i reżyseria spektaklu eksperymentalnego wg poematu R.M. Rilkego Pieśń o 

mi/ości i śmierci Krzysztofa Korneta Rilke; adaptacja. scenariusz i reżyseria 

spektaklu Umarli ze Spoon Ri er E. Lee Mastersa; adaptacja. scenariusz i 

reż rseria powiadan ia M . Twaina Pamiętniki A dama i fary; adaptacja. sce

nari u z i reżyse ria opowieśc i L. Perutza Mistrz Sądu Ostatecznego -

(nagroda za „ p róbę stworzenia oryginalnego języka filmowo - telewi

zyjnego" ); reżyse ria Macb tha W Szekspira - (nagroda za twórczość 

tele izyjną li atru Telewizj i); reżyseria M izantropa Moliera; reżyseria Snu 

srebrnego Salomei J. Słowa kiego. 



KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ - scenograf. ilustrator, projektant 

wnętrz; ur. 05 .09. I 946r. we Wrocławiu, od I 978 r. na stałe zamieszkaty w 

Krakowie· studia na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku. Od 1971 r. 
' J 

zatrudniony w Zespołach Fi lmowych w Warszawie (współpraca m.in.: z I. 

Hofmannem, I. Rybkowskim, A. Żuławskim oraz G. Królikiewiczem od 

I 982r. do chwili obecnej) . Od I 978r. związany z Teatrem STU, od I 980r. 

z .. Piwnicą pod Baranami" . dla której tworzy widowiska plenerowe (m.in. 

„Hołd pruski", „Noc p ryska" . „Święto kopców". „Pochód 40-lecia 

Piwnicy") oraz Teatrem „K.T.O. " Jerzego Zonia. 

Do ważniejszych realizacji K. Tyszkiewicza należą: 

filmy: „Na srebrnym globie" (kostiumy). „Fort XIII" (wnętrza i kostiumy). 

„Zabicie ciotki" (scenografia. wnętrza i kostiumy ). przedstawienia teatralne: 

„Wydrążeni ludzie". „Noc ~ysięczna druga" , .. Wariat i zakonnica". „Tango". 

„Świętoszek" oraz we współpracy z Krzysztofem Nazarem m.in. „Sen sre

brny Salomei" (dla Teatru TV). „Wesele" (dla Teatru Powszechnego). 

ZYGMUNT KONIECZNY - kompozytor. ur. w I 937r.; absolwent 

Państwowej ~yższej Szkoty Muzycznej w Krakowie (I 963r.). Od I 959r. 

kompozytor piosenek dla kabaretu „Piwnica pod Baranami" (m. in. dla Ev.y 

Demarczyk). a ta kże muzyki teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Do 

najważniejszych osiągnięć kompozytorskich Z. Koniecznego należą: 

piosenki, m. in.: 

„Karuzela z madonnami" (nagroda specjalna na Festiwalu Piosenki Polskiej 

- Opole 1963). „Czarne anioty" i „Taki pejzaż" (nagroda specjalna na 

Międzynarodow rm Festiwalu Piosenki - Sopot 1963), „Grande valse bril

lante" (U nagroda na Międzynarodov\ym Festiwalu Piosenki - Sopot 1964); 

muzyka do filmów. m.in.: „Leśni" (nagroda na Festiwalu Fillmów 

Krótkometraż0\1>vych - Kraków 1971 ), „Tytus Czyżewski" (nagroda na 

Festiwalu Filmów o Sztuce - Zakopane 1973), „Klucznik" (nagroda na 

Festiwalu Fil mów i Widowisk TV - Olsztyn 19 80), „Bruno Schulz" 

( I nagroda na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych - Kraków 1985), 

„Pasażerowie na gapę" (prod. węg.; I nagroda za muzykę na Festiwallu 

Filmów Węgierskich - Budapeszt 1990); muzyka do sztuk teatralnych, 

m.in.: „Wyzwolenie" 1976 (nagroda). „Noc listopadowa" 1977 (nagroda), 

„Wzorzec dowodów metafizycznych" 1986 (I nagroda na Festiwalu Teatr. 

- Wrocław). 

Nagrody i v\yróżnien ia: 

Nagroda m. Krakowa 1974, Nagroda Przew. Kom. ds. RiTV, I st. za twór

czość kompo~ytorską w programach PRiTV 1978, nagroda za wkład w kul

turę żydowską na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Żydowskiej, 

Kraków 1990, I nagroda „Złote Lv.y" na Festiwalu Filmów Fabularnych -

Gdańsk 1990, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na 28 Festiwalu Piosenki 

Polskiej - Opole 1991. 



TOMASZ WERT - absolwent PWST1F w Łodzi. operator filmmry, 

realizator obrazu i światła w telewizji. Laureat nagrody główne j za zdjęcia 

na Festiwalu Polskich Fi lmów Fabularnych w Gdyni w l 994r. za film 

„Podróż na Wschód" w reż. Stefana Chazbijewicza. nagrody za zd j ęci a i 

światło na I Festiwalu Twórczości Telewizyjn i do spektakli : „ Płatonow" w 

reż. A Domal ika. „Gdy rozum śp i " w reż . P. Mikuckiego. „Markiz de 

Sade" w reż. A Sopiji . 

Inne ważniej sze realizacje telewizyjne: „Kobieta zawiedziona" , 

„Siedem pięter", „Mu:qka li" w reż. A. Barań skiego. „Z iarno zroszone 

krwią" . „Wujaszek Wania", „Nasz człowiek " . „Emigranci " w reż. K. Kutza, 

„Sen srebrny Salomei" . „Urodziny" w reż . K. Nazara. „Chwila szczęścia " 

w reż . E Falka. „Egfus" , „Szalbierz", ..Inne czasy" w reż . T. Wiszniew

skiego. T Wert współpracował również z M. Dejczer m. R. Rowi ński m. 

Realizacje filmowe: „Dziecko szczęścia " . „Księga wielkich życzeń " 

w reż. S. Kryńskiego. „Kanalia" w reż. T. Wiszni wskiego. „Królewskie sny" 

w reż . G. Warchoła . „Dyskretny urok emigracji" - film dok. w reż . E Falka. 

dla telewizji francuskiej „Historia doktora Semmelweissa" w reż. R. 

Andrieux. Ostatnio ukończył p racę nad polską eqyc j ą „Ulicy Sezamkowej". 

Realizacja „Hamleta" jest debiutem teatralnym T. Werta. 
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Z-ca dyrektora ds. technicznych: 
BRUNO SOBCZAK 

Kierownik techniczny: 
RYSZARD TOMASZEWSKI 

Kierownik działu scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii : 
ZYGMUNY LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów: 
RUFINA PLĄSKA 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

Obsługa spektaklu: 

Brygardier sceny : R. Łęcki 

Dźwięk : Z . Graczyk 

Światło : J. Babiarczyk, B. Graczoł, B. Rokita 

Rekwizytor : I. Pokuciński 

Charakteryzacja : I. Kaczyńska. K. Winiarska 

Garderobiane : U. Bożek, T. Górna, 

I. Jędrzejczak. A. Serafin 

Zaopatrzenie : G. Kostuch 

Biuro obsługi widzów: 

w Gdańsku: 
kierownik - Iwona Korsak 

tel. 3 I 70 2 I w. 14 
DUŻA SCENA przy Targu Węglmrym 
MAŁA SCENA im. St. Hebanowskiego 

kasy biletowe: 3 I 70 2 I w. 3 I 

w Sopocie: 
z-ca kierownika - Maria Zawadzka 

SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: SI 39 36, SI 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja : 
wtorki, środy. czwartki i piątki w godz. I I 00 

- 1800 

w soboty. niedziele i poniedziałki w godz. 14°0 
- 1800 

ZAPRASZAMY !!! 

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 

Okładka: Wiesław Rosocha 

Opracowanie graficzne: „Agencja Reklamowa 69" 

Zdjęcia afiszy z Muzeum Teatralnego w Warszawie: 

Ewa Grabowska - Sadłowska 

Zdjęcia aktorów: 

Małgorzata Bramorska - Fogiel, 

Ewa Grabowska - Sadłowska 



SO-LECIE TEATRU WYBRZEZE 

patronat praso"Y: 

patronat radio"Y: 

a. 
Radio Gdańsk 

partonat telewizyjny: 

DRUKARNIA 

Telewizja Gdańsk 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL KRYNICKA I Hl/FAX 56 li 27, 41 80 61 w. 113, 114 



I 

O.M. lnvestment Spółka z; o.o. 

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE : 

• opracowywanie i wdrażanie 

programów restrukturyzacj i 

• za rządzani e finansami 

• opracowywanie strategii 

działania firmy 

• u sługi marketingowe i handlowe 

80-748 GDAŃSK 

ul. Chmielna 54/57 

NIP 583-000-83-35 

tel./fax 3 I 96 20 lub 3 I 83 37 

e-mai\: om invest @ikp. atm. c:om. pl 

~BJICHOWO)&ACEL 

HURTOWNIA KABLI I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

BIURA HANDLOWE 
80 748 GDAŃSK 
ul. Twarda 6c 
tel. (058) 46 28 26 
tel./fax (058) 3 I 78 23 

84 230 RUMIA 
ul. Zakop iań ska 19 
tel. (058) 72 19 82 
tel./fax (058) 7 1 OO I O 

nasze kable łączą najlepiej 

SWARZĘDZ S.A. 
SALONY FIRMOWE 
GDYNIA 
ul.Jana z Kolna 
tel.20 04 52 

SOPOT 
ul.Powstańców Warszawy 
(przy molo) 
tel.51 07 21 

GDAŃSK 
ul.Elżbietańska 
tel.31 63 28 
ul.Chmielna 
tel.3 1 88 16 

KARTUZY 
KOŚCIERZYNA 
LĘBORK 
GRUDZIĄDZ 
TCZEW 
SŁUPSK 
PUCK 
STAROGARD GDAŃSKI 

Meble, z których Polska jest dum na ! 



83-0 I O STRASZYN ul, Boczna 4 
tel./fax 82 89 67 do godz. 20.00 

tel. 82 36 35 do godz. 17.00 

FILIA: GDAŃSK-ORUNIA 
ul. Sandomierska I I 

tel. 39 49 06 

FIRMA NASZA ZAJMUJE SI Ę OD 1991 R. 

hu rtem alkoholi 
l<rajowych i zagranicznych 

w pełnym asortymencie 

Obecnie obsługujemy ponad trzystu stałych Klientów. 
Towar dostarczamy własnym transportem, 

także na telefoniczne zamówienie. 

terminowo solidnie uczciwie 

zapraszamy 
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GDYNIA. UL ŁUŻYCKA 2, TEL: 21-96-0 I 

GDAŃSK, UL. KRYNICKA I, TEL. 4 1-80-61 w. 116 

ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 89. TEL. 34-87-39 

LIDER W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI BIURO WEJ 



Casinos Poland 
WARSZAWA, POZNAŃ , KRAKÓW, WROCŁAW 

MOSTOSTAL 
Fk5k1 

GD A '• K IA 

, '\O 'TOSTAL DAŃ K .A. 
ul. .Marynarki Pol ·kicj 96 

tel. centr. 43 I G 61 

Produkcja montaż 

konstrukcji stalowych 

budowlanych i inżynierskich 

oraz mostów, zbiorników, 

kominów i konstrukcji okrętowych. 

Montaż urządzeń technologicznych, 

instalacji przemysłowych i rurociągów. 

Roboty montażowe i modernizacyjne 

w w/w zakresie. 

80 9:15 Od;ińsk 



ZNIKA WELON SZAROŚC 
ZWYCIĘŻA NOWY ORION 

· Diion Diion 
PLUS COL O R 

Henkel 

POLIGRAFIA 
ŚRODKI TECHNICZNE DO DRUKU 

ASORT YMENT BIUROWY 

Zapr aszamy w godz. 7 30-1 7 30 

w sobot y w g odz. 9 °0-12°0 

8 0 -266, ul. G runwaldzka 209 
t el./fax (05 8) 41 52 25 do 28 
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SHARP • OPTIMA 

CASIO • OLIVETTI 
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. SERWIS • SKUP • SPRZEDAŻ 

KASY FISKALNE - wdrażanie 

maszyny d o p isan ia 
k alku lato r y 
sprzęt kom p ute r o wy 
materi ały eks p loat acyjne 
sp rz ę t t e c h ni c z n y 
k o p ia r ki 

ADAX 
PERSONALCOMPUTER 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 
GAZOW IC WA 

Radio PLUS, 80-21 S Gdańsk, ul. Suwalska 46, tel. 47 91 43 
Reklama: Agencja FM, t el./fax 5 I 44 43 , 51 42 12, 5 I 30 22 

- 1akl r morski z 45-letnim doświadczeniem . frachtuj statki do przewozu ładunków suchy h. 

ptynnych i kontenerów we wszystkich relacjach. 

- Prowadzi kupno i sp rzedaż statków używanych. 

- Po redniczy w innych zleconych transakcjach związanych z transportem morskim i rzecznym. 

- Udziela poradnictwa transportowego także w negocjacjach handloviych. 

- Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich portach polskich. 

BIURO GŁÓW. E: 

BI 368 Gdynia. ul. Pu/askiet;o 8 
tel.(58) 272 /OO komerte/ 391241 JO 
fax(58) 20 30 49. 20 49 52 

telex 5420 I . 5433 1 

Internet: Po/fracht @ikp.atm.com.pl 

BANK GDAŃSKI SA 
ul. Targ Drzewny I, 80-958 Gdańsk 

~-1-•x-x-w·Polska 
~Telewizja 
- Kablowa s.A. 



PRZEDSIĘB IORSTWO HANDLOW E 

sp. z o.o. 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAKUPY 
DO SKLEPU I HURTOWNI 

81 393 GDYNIA 
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 44 
TEL./FAX 21 63 91 

81 35 1 GDYNIA 
UL. JANA Z KOLNA 24/26 

T EL. 21 70 56 /do 58/ 
wew. 34 

• AGD - sprzęt zmechanizowany ciężki i lekki • 

• zabudowy kuchenne i sprzęt do wbudowania • 

• maszyny do szycia • 

• zlewozmywaki • 

• urządzenia grzewcze i wentylacyjne • 

• wyposażenie łazienkowe, w tym armatura i meble • 

• baseny i wanny z hydromasażem, sauny • 

• drabiny• 

• AGD - BRAUN • 

• grzejniki • 

• wyposażen i e łazienkowe • 

PRO DUCENT 

KONFEKCJI 

DAMSKI EJ 

PPH „BARA" 

81 434 GDYN IA 

UL. N O RWIDA 4 
TEUFAX (058) 22 35 26 

Zakład pracy chronionej. 

4 =r1edania 
STYROPIAN 

OZDOBY CHOINKOWE 

80-754 GDAŃSK, POLSKA 
DŁUGA GROBLA 8/1 0 

tel. (O 58) 31 25 I O 
fax (O 58) 31 93 15 
tlx 512691 geda pl 

UL. MAZOWIECKA 48 
TEL. 338-97, 383-80 

FAX 318-61 

SALON MODY MĘSKIE! 
SUNSET SHOPS S.A. 

GDYNIA 
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 60 

TEL/FAX 20 22 SI 



® 

SALON FIRMOWY 

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 

GDAŃSK, ul. HALLERA 132, tel. 058 41 50 63 

oferuje do sprzedaży: 

meble biurowe i do mieszkań 
w różnych kolorach: 
sosna, dąb biały, 
czarno - wiśniowy, 

czarno - bukowy, cza r ny 

markowe kuchn ie FORT E 
z wbudowanym sprzętem AG D 
- montaż w domu klienta 

meblościanki - szeroki wybór: 
krzesła, stoły , b iurka, szafy, 
przedpokoje 

m e ble tapicerowane 
w różnych rodzajach tkanin: 
w elury, żakardy, skóry, 
skóry e kologiczne 

ZAPRASZAMY OD PONIEDZlAtKU DO PIĄTKU W GODZ: IO.OO - 18.00, W SOBOTY-· IO.OO· 14.00 

r. 
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:Kolejnych „pięćdziesiątek" 
swojemu rówieśnikowi 

. 
zyczy 

JEŻELI STAL 
TO TYLKO 

• • - . 
. .J 

CE•TROSTAll. 

Gdańsk 

Sopot 
Gdynia 
Elbląg 

Słupsk 

tel./fax (0-58) 41 77 30 
tel./fax (0-58) 5 1 2 1 69 
tel./fax (0-58) 23 03 42 
tel./fax (0-58) 33 70 56 
tel./fax (0-58) 42 50 33 



YARDLEY 
OF LONDON 

MAKIJAŻE SCENICZNE WYKONANO KOSMETYKAMI 

FIRMY YARDLEY 


