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„ ... „Hamleta" nie można grać w ca
łości, bo trwałby blisko sześć godzin. 
Trzeba wybierać, trzeba skracać i ciąć. 
Można grać tylko jednego z „Hamle
tów ", którzy są w tej arcysztuce. Będzie 
to zawsze „Hamlet" uboższy od szek
spirowskiego, ale nioże to być również 
Hamlet bogatszy o naszą współcze
sność. Może, wolałbym powiedzieć ra
czej: niusi. 

Bo „Hamleta" n ie da się grać po p ro
stu. Może dlatego tak kusi reżysera 
i ak tora. W „Hamlecie" odnajdywało 
własne rysy wiele pokoleń. I może wła

śnie na tym polega genialność „Ham
leta ': że można się w nim przejrzeć jak 
w zwierciadle. Hamlet doskonały był
by jednocześnie „Hamletem" najbar
dziej szekspirowsk im i najbardziej 
współczesnym. Czy to jest możliwe? 
Nie wiem. Ale tak tylko n1ożemy oce
niać każdą z szekspirowskich insceni
zacji: pytać, ile jest w niej z Szekspira, 
a ile jest w niej z nas. 
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I nie chodzi mi tu wcale o jakąś ak
tualność ciągniętą za włosy, o Hamle
ta, który by się rozgrywał w piwnicy 
młodych egzystencjalistów. Grano 
zresztą „Hamleta " we frakach i w try
kotach cyrkowych, grano w z brojach 
średniowiecznych i w kostiu1nie rene
sansowym. Nie chodzi o kostium. Waż

ne jest tylko jedno: dotarcie poprzez 
tekst szekspirowsk i do współczesnego 
doświadczenia, do naszego niepoko
ju i do naszej wrażliwości. 

W „Hamlecie "jest wiele sp raw: poli
tyka, przemoc i moralność, spór o jed
noznaczność teorii i praktyki, o cele 
ostateczne i sens życia, jest tragedia 
miłosna, rodz inna, państwowa, filozo-
ficzna, eschatologicz na i nietafizycz 
na. Wszy stko, co chcecie! I jest jeszcze 
wstrząsające studium psychologiczne. 
I krwawa fa buła, i pojedynek, wielka 
rzeź. Można wybierać. Ale trzeba wie
dzieć, po co i dlaczego się wybiera ... " 
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J an Kott „Hamlet połowy wie ku" 

ze zbiorn „Szekspir współczesny" 

Głośny szkic Jana Kotta, oparty na re
cenzjach z przedstawień, które odbyły 
się w Polsce w latach 1955-59, kiedy 
rozbłysły - i zgasły nadzieje związane 
z Polskim Październikiem, przeszedł do 
kanonu światowej szekspirologii. 
Cytuję go z egzemplarza podpisane

go przez Autora, k iedy po stanie wo
jennym po raz pierwszy odwiedził Pol
skę. Spotkał się wtedy w krakowskiej 
PWST ze studentami i.„ opowiedział 
swój pomysł, na kolejną współczesną 
interpretację sztuki Szekspira. Akcja 
miała toczyć się gdzieś w łagrze ... Sądzi

liśtny wtedy, że znany krytyk popadł 

w manię uaktualniania i upolitycznia
nia na siłę. 

I oto, po latach, w bielskim teatrze 
wystawiamy „Haml ta" końca wieku, 
albo inaczej: „Hamleta" po „okrągłym 

stole" i „aksamitnej rew olucji". Powyż
szy cytat wyjaśnia przyczyny. Ani Kott 
n ie zachęcał do uwspółcześniania na 
siłę, ani nasz teatr nie zamierza stać się 
nagle polityczną trybuną. Szczegółowa 
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analiza i teatralna (skupiona na sytu
acjach i motywacji działań bohaterów) 
lektura przekonuje , że „Hamlet", aby 
był żywy i wart oglądania, rzeczywiście 

musi być współczesny! Powtórzmy: 
„Nie chodzi o kostium. Ważne jest tyl
ko jedno: dotarcie przez tekst szekspi
rowski do współczesnego doświadcze

nia, do naszego niepokoju i do naszej 
wrażliwości. " 

* * * 

Świat wypełniony plastikową folią. 
Dającą tylko blask. Wiotką, szelesz
czącą, niestabilną. Świat rozchwiany. 
Miłość, wierność, prawda - podeptane. 
Państwo w nieładzie, zagrożone najaz
den1. Król - morderca. Królow a - w 
niewoli żądzy. Płytki będzie naw t grób 
Ofelii. W samym centrum tego świata 
pojawia się Hamlet. Chłopak z książką 
w ręku ... Niewiele młodszy od Klaudiu
sza, z tego samego pokolenia co Hora
c jo, Laertes, Rosencrantz i Guilden
stern, Ofelia. I Fortynbras. Jeszcze nie
dawno chodzili do tych samych szkół, 
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grali w te same gry, pili wino na wspól
nych prywatkach, słuchali tej samej mu
zyki. Dziś każdy wszedł w dorosłość, 
przyjął rolę społeczną. Dawną bliskość 

zastąpił chłód. I zdziwienie: ty - kró
lem, ty - karierowiczem, ty - hulaką, 

ty - na usługach„. ? Z dzieciństwa, z mło
dości, przechodzą w świat dorosłych, 
który- jest jaki jest. I zagospodarowują 
go sobie. Tylko Hamlet nie ma „przy
działu" . To rodzi dystans, który sprzyja 
w i d z e n i u rzeczy we właściwych 
proporcjach . W odkryciu prawdy 
o tym świecie nie pomoże o perowy 
duch w zbroi. Nie ma duchów. A Bóg? 
W każdym razie nie ogran icza w ni
czym wolnej w oli człowieka. Choćby 

była zła. 

"Ten świat jest kością, wyłamaną w stawie -

jak można liczyć, że ja ją nastawię ?" 

Kiedy Hamlet wypowiada te słowa, 
nie tylko stwierdza pewien stan rzeczy. 
Uświadamia sobie zarazem, że ma za
danie do wykonania. Naprawić świat? 
Czy to możliwe? Czy zemsta przywró-
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ci światu utraconą równowagę. Nie wy
starczy pamiętać, trzeba wykonać? 

To chwila inicjacji. Ten chłopak nie 
jest słabym marzycielem-gadułą. On 
szuka pewności. Oczekuje logiki dwu
wartościowej w świecie logiki rozmy
tej, w którym między prawdą a fałszem, 
między miłością i zdradą, cnotą i łotro
stwem rozciąga się n ieskończenie w ie
le możliwości. 

Tych reguł Hamlet nie przezwycięży. 

To one zwyci żają j go. Wkroczenie 
Fortynbrasa nie zwiastuje nastania no
wego porządku. W tym świecie to Ham
let i j go przyjaci l Horacjo, stronnicy 
praw dy, są anomalią. Dlatego Horacy 
musi zginąć zastrzelony z rozkazu For
tynbrasa. 
Cóż pozostaje? Rozpacz. 
A może „nadzieja w beznadziejności" 

i heroizm Pana Cogito. 

Janusz Legoń 
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