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Hamleta nie można grać w cało· ci, 
bo trwałoby to blisko sześć: godzin. 
Trzeba wybierać, trzeba skracać i 
ciąć . Można grać tylko jednego z 
Hamletów. którzy są w tej a rcysztu -
ce. Będzie to zawsze Hamlet uboż

szy od szekspirowskie ·o , a le może 

to być I Iamlet bogatszy o na zą 
współczesność. M o ż e, wolałbym 
powiedzieć raczej: m u s i. 

W Hamlecie jest wiele spraw: po
lityka , p rzem oc i moralność. spór o 
jednoznaczność teorii i praktyki. o 

ele os ta teczne i sens życia . jes t tra
gedia miłosna, rodzinna . państwo
wa. filozofi czna, eschatologiczna i 
metafizyczna. Wszystko co ch cecie! 
I jest jeszcze wstrząsające studium 
psycholo~iczne. I knvawa fabuła. i 
pojedyn k, wielka rzeż . Można wy
bierać. Ale trzeba wiedzieć. po co i 
d laczego się wybiera. 

Bo Hamleta nie da się grać po pros
tu. Może d latego lak kusi reżysera i 
aktora. W Hamlecie odnajdowało 
własne rysy \viele pokoleń. I może Hamlet je Ljak gąbka. Jeśli go tylko 
właśnie na tym J A N K O T T nie _stylizować i ni · 
polega genialność 11-l "'~ ..._., li= lr grac anlykwarycz-
Hamleta. że można I I 1-4.' ~\• L nie. wchłania wsie-
się w nim przejrzeć () 1() IŁ 1() 'l\\/ "1 bie od razu całą 
jak w zwierciadle . "'"'\/ 11 li< IU współczesność . Jest 
Hamlet doskonały \Y~ li I \ to najdziwniejsza ze 
byłby jednocześnie sztuk, jakie kiedy-
Hamletem najbar- kolwiek napisano; 
dziej s ze kspirow- właśnie przez swoje 
skim i najbardziej dziury, przez swoje 
współczesnym. zy niedokreślenia. 
to jest możliwe? Nie Hamlet jest wiel-
wiem. Ale tylko tak kim scenariuszem, 
możemy oceniać w którym każda z 
każdą z szekspi- postaci ma do ode-
rowskich insceni- grania mniej lub 
zacji: pytać. ile jest bardziej tragiczną i 
w niej Szekspira i ile okrutną rolę . Mówi 
jest w niej z nas. przy tym rzeczy 
I nie chodzi mi tu wspaniale. Ma do 
wcale o jakąś aktu- wykonania zadanie. 
alność ciągniętą za które jest nieodwo-
włosy. o Hamleta. łalne. które jest na-
który by się rozgry- rzucone przez sce-
wal w piwnicy mło- 1 narzystę. Ten sce-
dych egzystencjalis- nariusz jest nieza-
tów. Grano zresztą leżny od jego bo-
Hamleta we fra- haterów. Powstał 
kach i \V trykotach -·--~ wcześniej. Określa 

cyrkowych, grano w zbrojach śred - sytuacje. wyznacza wzajemne slo-
nimviecznych i kostiumie renesan- sunki postaci, narzuca im gesty i 
sowym. Nie chodzi o kostium. Waż- słowa. Ale nie mówi, kim są bo-
ne jest tylko jedno: dotarcie poprzez hatermvie. Jest czymś zewnętrznym 
tekst szekspirowski do współczes- w stosunku do nich samych. I dla-
nego doś\viadczenia. do naszego tego bardzo różni bohaterowie mogą 
niepokoju i naszej wrażliwości. odegrać scenariusz Hamleta. 
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Na temat księcia Hamleta napisano da życia. lecz jednak nieprzystawal -
tysiące rozpraw i dysertacji. Można nej do tych zająknięć. chaosu przy-
by z nich ułożyć pokaźną bibliotekę. padkowych skojarzeń. odruchów. 
Są wśród nich analizy gruntowne - zbitek myślowych . gier - którym na 
szczegółowe. uczone. są efektowne i imię życie. 

śmiałe hipotezy, nie dość osadzone Zauważono dowcipnie , iż współ -

w tekście. Począwszy od wieku XVIII czesnego Hamleta określa książka. 
postać duńskiego księcia nie scho- którą książ czyta przechadzając się 
dzi z horyzontu krytyki europejs- po krużgankach zamku w Elsino-
kiej. Wyodrębniono go z kontekstu rze: Montaigne, Sarte czy Marcuse? 
sztuki - bądź też przeciwnie. roz- Ma to. rzekomo, decydujące znacze-
patrywano w zetknięciu z innymi jej nie dla sztuki. dla psychiki i świado-
postaciami. Poddawano analizie i mości Hamleta. 
psychoanalizie, kazano mu dźwigać „Co czytasz książęT - pyta go Po-
symbolistyczne cię- J E Rz y S . SIT O loniusz. I Hamłel 
żary, którym osoba lti ._ ~.ł L lr odpowiada: „ Słowa.;: 
Hamleta nie była w A' /\~• słowa„. słowa„. 
stanie podołać. Każ- •• Przyjrzyjmy się tej 
da niemal opinia IM ZJ ~ J\JI scenie dokładniej. 
na temat duńskiego (WERSJA HORACEGO) Hamlet udaje ob-
księciajest słuszna i łęd. Lub raczeJ. uzy-
każda z nich jest S Z K I C wając odkrywcze-
uboższa od jego pos- DO INSCENIZACJI go sformułowania 
taci. Nawet te. które Manna. „pozwala 
-jak osąd Bradleya - sobie". „korzysta 
stawiają znak rów- z dodatnich stron" 
nania pomiędzy obłędu . Być może 

Hamletem i Swia- jest rzeczywiście 
tern: „Hamlet uś- chory, jeśli obłędem 
wiadamia nam naj- nazwiemy niezgodę 

bard ziej za równo na reguły gry. okreś-
poczucie nieskoń- lające ludzką egzys-
czoności duszy. jak tencję. Lady Mac-
i poczucie końca, d uff wypowie tę 
który nie tylko ową właśnie myśl w 
nieskończoność ok- Makbecie formułu-
reśla, lecz wydaje się jąc jąjeszcz ostrzej, 
być jej pochodną.„" z jeszcze większą 

Jeśli wolno mi do 
1 

goryczą: 

chóru uczonych eg
zegetów wtrącić sąd 
własny . acz równie 
marginesowy - po-
1.viem. iż postać księcia pisana jest 
nie s ł o w a m i - lecz ż y c i e m. 
Kreśląc ją, Szekspir mial pełną 

świadomość słabości i siły slowa. 
Znał jego tyranię i urok, rozumiał, iż 
wiedzie ono tworzone przez siebie 
postacie własnymi drogami pół

prawdy, wspaniałej niekiedy . 
szczelnej, „prawdziwszej" niż praw-

„. lu 
zlo niekiedy I 1wali 
się. 

a dobro 
uważajq za dziw n ie niebezpieczny 
obłęd .. . 
Być może szuka w obłędzif' schro
nienia przed sobą i przed światem, 
któremu nie może sprostać . 

„Do chwili powrotu z podróży - pisze 
Maynard Mack w Świecie Hamleta -
dzialaniem swoim stara się wykro
czyć poza granice określające sąd 

Judzki i Judzkie czyny: u zurpuje dla 
siebie prawa przysługujące Opatrz
ności. „ Zbyt pochopnie przyjmuje 
ciężar ałego świata i j ego kondycji 
na siebie. mającego przecież swój 
kres i swoje granice. Czuje, iż cały 
C z a s wypadł z wiązań i w egoizmie 
mJodości pragnie go naprav.rić„ ." 
Obłęd jest tyleż maską. co i ratun
kiem przed sobą. („) 

trząsa się z trupa? Skąd ten ton nie
na\\riści i df\vi.ny, zdumiewający w 
obliczu tej „przypadkowej" śmierci? 
(.) 
Poloniusz o s a c z a Hamleta: jego 
wścibska obecność jest więcej niż 
natrętna. jest groźna. Wa lczy po
dobną bronią: rzekomemu szaleńs

tv.ru przeciwstav.ria rzekomy słowo
tok, starczą sklerozę, naiwność. 

Jest przy tym wcale dyskretny, zaś 
Poloniusz jest jedną z kluczowych gadatliwy o tyle. o ile gadulstwo jego 
postaci tr agedii dui1 kiego księcia . może mu być użyteczne. Słuchając 

Od jej interpretacji zależy w dużej go. odnoszę wrażenie , iż Poloniusz 
mierze wymowa filozoficzna drama - \:vie więcej niż cały dwór razem wzię-
tu. Tradycja teatralna - zarówno u ty: wiedzą lą szantażuje , być może, 

nas, jak w Anglii - 1 -====== =--- - - = =;i, niezbyt mądrego 
\:vidzi w nim wścibs- Klaudiusza. Są to, 
kiego głupca. na- rzecz jasna, domys-
tr tną i żałosną kre- ły, nie dość osadzo-
aturę. starego grzy- ne w tekśc ie: lecz 
ba. ramola. Przy- płodne. jak mnie-
padkiem. mimocho- mam i w zgodzie z 
dem zaplątał się całym rysunkiem 
„między ostrza po- postaci. Poloniusz 
tężnych szermierzy" jest ambitny: j est 
- i ginie w równie bezwzględny i zim-
żalosny i przypad- ny. Umie poskromić 
kowy sposób. Chce uczucia. w tym rów-
być obecny. pragnie nież i miłość własną. 
być użyteczny - Można zeń drwić i 
kluczy , mąci. zabie- szydzić. można nań 
ga Bóg jeden raczy pluć. można nim na-
wiedzieć o co. po co. wet gardzić. Przyj-
dlaczego. muje to ze spokojem, płynącym z 
A jednak - to j ego właśnie zabija pewności wygranej: z przekonania o 
książę Hamlet . krzycząc „szczur!" . własnej sile i wielkiej słabości 

w scenie w sypialni matki. Nie dajmy innych. Poloniuszjest naturą gtębo-
się zwieść pozorom: Hamlet zaprze- ko amoralną: nie oży\\ria go żadna 
cza wprawdzie, jakoby chciał go idea , nie krępują żadne wewnętrzne 
zabić. twierdzi. iż wziął go za króla . nakazy. Przejrzal to wszystko - i od-
jest to j ed nakże argument przezna- rzucił. bez gniewu. bez goryczy i 
czony dla matki raczej, niż dla wzgardy: jako n ie użyteczne: 
widowni. ( .. ) godne politowania. Śmieszne. 
Czymże zagrażał Poloniusz Hamle- Nie waha się własnej córki użyć jako 
towi. że zdecydował się on, któ- przynęty w pułapce, którą sprytni~ 
remu decyzje przychodziły tak zastawia na Hamleta. O celach tego 
trudno, na ów czyn, jakże „gwałtow- manewru można by \:viele pO\vi.e-
ny i krwawy"? Albo też, formułując dzieć; dla nas istotny jest jeden: 
to pytanie inaczej . za jaką że to chce w oczach księcia skomprorn.i-
„znaczniejszą osobę" wziął Hamlet tować Ofelię i odjąć mu to oparcie. 
„wścibskiego głupca"? I czemu na- ważniejsze niż przyjaźń z Horacym. 
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niż wspomnienie przypz m z Jeta śledzi je ·o słabości . nawyki i 
Guildensternem i Rosenkrantzem. upodoba nia. Z każdego błędu. pot-
Hamlet ma być sam ot ny. Trzeba knięcia . kuje broń przeciw niemu. 
go przecież złamać raczej niż znisz- uogólnia. podnosi do rzędu najgor -
czyć fizycznie: to byłoby najłalwiej - szych zbrodni. ( . . l 
sze i najmniej celowe; zbędne.( .. ) Hamleta zaślepia nienawiść : niena -
Poloniusz niepokoi, trwoży i fascy- wiść płynąca z rozpaczy. Im bardziej 
nu je: Ofelię , Laertesa, Hamleta i się w niej pogrąża , tym m niej obiek-
nas. widownię .. . Na zewnątrz jesl tywnie ocenia osobę króla . Tym bar -
groteskowy, komiczny: „ruchliwy dziej jest wobec niego bezsilny.( .. ) 
urzędnik ". „biedny. wścibski glu- Hamlet nie może zabić Klaudiusza , 
piec". Jeśli państwo duńskie jest choć niemoc tę tłumaczy - zarówno 
naprawdę więzieniem, to rolę dość nam.jak i sobie - n a rozmaite sposo-
jednoznaczną pełni w nim stary by. „Gnije coś w paristwie duńskim" 
Poloniusz. Jeżeli Hamlet istotnie to prawda; lecz Hamlet nie wie dok-
urodzil się po Lo , aby swój „czas. ładnie, jak znaleźć rdzeń zepsu cia. 
który wypadł z wiązań" . złożyć z Obarcza więc winą Klaudiusza . Jeś-

powrotem nim podejmie rozpraw -· z liby zabił króla , musiałby przyjąć n a 
Klaudiuszem . musi [F:::::::;:~=~·~~-mr--ITI siebie brzemię wła-
mu wpierw wyrwać dzy: a co, jeśli pro-
żądło: zniszczyć Po- ces gnilny nie ustąpi 
Ioniusza. Po jego wraz z jego śmier -

śmierci zarysują się cią? Tym aklem 
stropy więzienia. przejąłby Hamlet 
nim runą na koniec, całą odpowiedzial-
z hukiem, na głowy ność. Nie czuje się 

dozorców i więź- na to dosć silny. Wy-
niów. („) godniej mu jest - i 

Klaudiusz jest kró
lem Danii . Jest tak
że stryjem Hamleta 
i mężem jego matki. 
Gertrudy. Nim jesz
cze duch jego ojca 
wskazał duńskiemu 

księciu osobę mordercy, Klaudiusza 
- Hamlet żyv.ri ku niemu nienawiść: 
podejrzewa go o tę zbrodnię . jakkol
wiek podejrzeń tych nie śmie sfor
mułować. Lecz kiedy duch - nieważ

ne, czysly czy też piekielny -wyjawia 
mu tajemnicę tej zbrodni, wydziera z 
piersi Hamleta okrzyk. niemal tri
umf u: 
Mójslf!.jj? 
wiedzialem! 
O. duszo prorocza! 
Klaudiusz w oczach Hamleta na
biera cech szatanskich. Czyni go on 
odpowiedzialnym za całe zło . które 
się w Danii pleni. Baczne oko Ham-

bezpieczniej - rozpa
czać, bluzgać przek
leństwem. 

On nie śmie „zabić 
bestii"; onjąjedynie 
drażni. Lecz drażni 
metodycznie. z ok
rucieństwem. z roz

paczą: skutecznie. 
Jaki naprawdę jest Klaudiusz? Po
szukując dla niego określenia . mu
szę się uciec do potocznego języka: 
swój człowiek.„ Nie jest to żaden 
„łajdak" czy „zwyrodnialec". jał< 

okresla go Hamlet. Ani lepszy, ani 
gorszy niż większość - jak mniemam 
- Duńczyków. Ma swoje zalety i wa
dy. Jest dobroci uszny. jowialny. jest 
przy tym dość tępy . leniwy. Jest 
próżny. lecz nie jest ambitny. Chce 
nade wszystko, spokoju. Kocha 
matkę Hamleta. Gertrudę. (..) Dla 
niej to dopuscil się zbrodni: pienv
szej i - jak chciaJ wierzyć - ostatniej . 

Lecz odtąd chciałby być „dobrym", 
dobrym i „przyzwoitym". Nie widać 
w nim żądzy władzy. bezwzględ

ności , nadmiernej ambicji. Troszczy 
się o pozory raczej niż o i totę pias
towanej godności. Jest, na swój spo-

rozdrażnić. Klaudiusz jest godzien 
litości; przypomina zaszczute zwie
rzę. Jego modlitwa jest jednym z 
najbardziej przejmujących monolo
gów w dramacie. („) 

sób. dobry; jest łaskawy: jesl Gertruda jest matką Hamleta: kró-
szczodry. Chce. aby go podziwiano, Iową, żoną Klaudiusza. Jesl uoso-
kochano i błogosławiono. Chce, aby bien iem bierności. przedmiotem 
wszyscy wokół byli radośni. Kocha uczuć i działań otaczających ją 

się w ceremoniach. w owych „trą- ludzi. Nie jest zła a ni dobra . Jest 
bach i kotłach". lubi pochlebstwa. c h ł o n n a. Mogłaby być aniołem, 
uległość, spokój: ten nade wszystko. duchem pięknym i czystym: musia-
( .. ) laby żyć w innym kraju. w innej 
Lecz Hamlet nie dopuszcza do tego epoc • z kim innym. Krzywdzi ją 
błogostanu. o jal<im marzy Klau- stary król Hamlet - krzywdzi ją na-
diusz. Drażni go, prowokuje. niepo- wet po śmierci: duch jego, w rozmo-
koi, zmusza do aktywności. Sprawia wie z Hamletem. nazywa ją „na po-
na koniec to , zór cnotli-
że Klaudiusz wą". Chełpi 

s ię załamu- się własną 

je. Przyjmu- cnotą, klórej 
je wy z wa- odbicie wi-
nie Hamleta: dział w jej 
wkracza na zwi erc iadle. 
drogę zbrod - („) 
ni. Lecz są to Nie umiał z 
zbrodnie ża - niej wydo -
łosne! Nędz- być pokla-
nie zaplano- dów czystoś-
wane. Przez ci i dobra, 
ich wymyśl - które w niej 
ną zav.riłość drzemią. 

przebija tę- Tym bardziej 
pota Klau- nie potrafi 
diusza. Te dokonać te-
podróże do Anglii, te perły, za trute go Klaudiusz. Pozostanie do końca 
toasty, ten pojedynek, te szpady... ot w a r ta i n ie spełni o n a: na 
Godne pożaJowania . I jeszcze do wpół uśpiona, czekająca - neut-
pomocy przyzywa Laertesa. Jego ralna, gotowa przyjąć każde zrzą -

ojciec, jak mniemam, skręcać się dzenie losu z równą słodyc7_ą. apatią 
musiał w grobie widząc taką fu- i beznadziejnym oddaniem. Jest 
szerkę! matką , ziemią, ojczyzną. glebą żyz-

Lecz Klaudiusz nie ma wyboru. Usi- ną. witalną silą przyrody.( .. ) 
luje się bronić: wie , że nie zachowa Konflikt Hamleta z matką jest w du-
się nal eżycie, że jego pierwsza żej mierze pozorny: oni się nie rozu-
zbrodnia będzie miaJa ciąg dalszy. mieją. Funkcjonują na dwóch od-
;f,e zmuszą go do działania wbrew rębnych płaszczyznach; to co dla 
własnym skłonnościom i chęciom, niego jest jasne, dla niej niedostrze-
Tym. który tego dokona, będzie galne . To co stanowi jej silę. on 
królewicz duński, zbyt slaby. by za- skłonny jest uznać za słabość. Nic 
bić bestię. dość mocny, by ją ich nie zdoła połączyć, nawet ich 
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miłość wzajemna. instynktowna i 
ślepa. Nic też ich nie poróżni, gdyż 
różni ich właśnie wszy:;t ko. ( .. l 

prostać tym wymaganiom, brak 
mu jednakże wiary w ce 1 o w ość 
własnq;o działania . Nie ma wew
nc,.'trznej pewności. niezbędnej do 

Kiedy Mickiewicz, antycypując myś l podjęcia ostatecznej decyzji. Tak. 
Marksa i Kierkegaarda. wyrzekł się Hamlet jesl Chrystusem. który nie 
przemyśliwania świata w słowach, śmie w,:iąć krzyża. Lecz nie ze s lra-
na rzecz przekształcenia go w czy- chu przed męką; z niewiary w muż-

nach - złożył dowód zwątpie nia w liwość zbawien ia. 
moc i przydatność: słowa. nurtując Jeśliby był Laertesem. nie miałby 
wszystkich wielkich twórców kultu- tych wątpliwości; podobnie jak on 
ry. których materią i narzędziem był ich nie ma. Lecz Laertes ma jasny 
język. Samuel Coleridge. wielki kry- cel: nakaz honoru. On chce pomścić 
tyk angielski, podobnym Z\vątpie- śmierć ojca ; ani mu w głowie postało 
niem obarcza poetę Szekspira . Do- „ składać " swój czas. który „wypadł z 
wodu dostarcza mu właśnie postać wiązań " . W tym czasie czuje się dob-
duńskiegoksięcia: r.== ====---======= rze. Jest, w pewnym 
„Szekspir chce nam sensie . produktem i 
narzucić prawd<;:. i ż spadkobiercą skul-
czyn, działanie.jest ków, które dla księ-
głównym celem ist- cia Hamleta czynią z 
nienia - iż żadne D anii więzi e nie. 

władze umysłu , Kiedy wybucha w 
jakkolwiek świet- nim bunt. jest to 
ne , nie mogą być bunt jednoznaczny; 
uważane za cen- ściśle adresowany. 
ne - a nawet niemo- Chce pomścić kon-
gą być traktowane kretną krzywdę. j a -
inaczej niż jako ką mu wyrządzono . 
nieszczęście - jeśli J st nieustraszony: 
odwodzą nas lub działa. 

budzą awersję do ~=======-__:=_::::::=:..! („) 
czynu; jeśli każą nam myśleć i tylko Nie przypadkowo.jak sądzę. postaci 
myśleć o czynie. aż minie czas. w duli.ski go księcia dal Szekspir 
którym czyn nasz byłby skutecz- przeciwwagę w postaci Laertesa. Nie 
ny„ ." przypadkowo obydwom kazał mśc ić 

„Jeśli o słowa i zamierzenia chodzi, śmierć ich ojców„. Różnica pomię-

Hamlet jest cały pośpiechem i de- dzy nimi jest czymś nierównie więcej 
terminacją; lecz kiedy przychodzi niż kwestią temperamentu, moty-
mu wcielać w czyn te słowa i te za- wu. charakteru. Innych ojców 
miary, jest niepev.rnością . waha- mszc7.ą obaj. nie może ich obowiązy-

niem. Tak więc . postan r1wiając wać len sam kodeks honoru i zem-
uczynić wszystko . nie czyni nic. Ma sty. Tam. gdzie skończyłaby się ak-
celjasno wytknięly, lecz brak mu tej tywnoś(' Laertesa, nasyconego zem-
cechy, która cel ów poZ\vala osiąg- su1, musiałaby się zacząć aktyw-
nąć . .. " ność księcia Hamleta. Stąd jego lęk 
Podobnie mniemał Turgieniew, przed d ziałaniem. 
przeciwstawiając postać duńskiego Lecz kimże jest jego ojciec , ten któ-
księcia Don Ki chotowi, który się rego ogląda „oczyma duszy"? Jest 
spełnia w działaniu. Tak Coleridge, mitem. Jest tęsknotą Hamleta za 
jak i Turgieniew, żądają bohater- tym, co było, jak sądzi, udziałem ca-
stwa. Hamlet. być może jest zdolny lej Danii. nim stal a się ona więzie-

niem . Laertes mści śmierć swego oj
ca. lecz jakże tu mścić śmierć mitu; 
jeśli uważa nawet, że Klaudiusz jest 
instrumentem Szatana? A duch 
domaga się zemsly. („) 
„A kiedy duch już zniknął, któż to 
stoi przed nami? Młody bohater. dy
szący zemstą? Ksią i<;: krwi, radosny 
na myśl, iż wezwano go, by ukarał 
uzurpatora j go korony? Nie! Zdu
mienie i zmieszanie ogarnia samot
nego młodzieńca: wzbiera w ni m go
rycz przeciw uśmiechniętym łotrom; 
przysięga, iż nie zapomni Ducha, i 
konkluduje znamiennym okrzy
kiem: 

której Ofelia dojrzewa. Ajednak pła
ci obłędem. Wiele musiała zrozu
mieć ; być może aż Lak wiele, że chro
ni się w chorobę. Dla tej dziewczyny 
bezradnej i zagubionej Hamletjest 
najokrutniejszy; dla niej , lecz rów
nocześnie dla siebie. („) 
Jej rozpacz jest szczera: jej bez
radność, jej żal. bezgraniczne. Lecz 
nie jest w stanie pojąt~ . chociażby 

odruchem serca, czego on żądał od 
niej i w czym go tak bardzo zawiodła. 
(„) 

Odkąd Poloniusz wydarł mu pod
stępnie Ofelię, Hamlet może już li
czyć jedynie na Horacego. W tym 
świecie, który puszczono w ruch, w Czas wypad/ z wiq

zari. r;::::=- -=-=-===== = ---;i tym kraj u, który 

Kpiny. Tak. By 
może._. 

Wydal mnie po to. 
a/Jyrnja go zlo:i:yl .. . 

Wydaje mi się, że w 
tych słowach znaj 
duje się klucz do 
całego postępowa 

nia Hamleta. Dla 
mnie nie jest jasne. 
że Szekspir w tym 
wypadku chciał 

przedstawić skutek 
wielkiej akcji rzuco
nej na duszę niez
dolną do jej spełnie

nia" - tyle Goethe. 
(„) 

W walce, którą królewicz duński za
mierza wydać światu, liczyć może na 
pomoc jedynie dwóch osób: Ofelii i 
Horacego. Ofelia zawodzi Hamleta. 
Daje się użyć ojcu, daje się wciągnąć 
w grę przeciwko Hamletowi. Jesl za
gubiona i słaba: rozumie bardzo 
niewiele. Determinac_ja Hamleta 
dziwi ją i przeraża. Kocha go na swój 
sposób, ale jej milośćjest bierna. Ma 
wiele cech wspólnych z Gertrudą, 
chociaż te podobieństwa tym moc
niej wydobywają różnice pomiędzy 
nimi. Szekspir nie napisał sceny, w 

„jesl więzieniem " , w 
tym czasie. który 
„wypadł z wiązań", 
Horacy jest obec
nością stalą i nie
wzruszoną: punk
tem oparcia, przys
tanią, Lerra firma 
wśród wzburzonego 
morza. Stosunek 
Hamleta do Hora
cego trudno j es t 
określić mianem 
przyjaźni. Ani przy
bycie jego na zamek 
w Elsinorze nie 
budzi takiej radości 
Hamleta. jak przy-

jazd dwóch jego „przyjaciół" . Guil
densterna i Rosenkrantza, ani też 
zaufanie. któryn1 go książę darzy. 
niewolne jest od lekceważenia. a 
nawet - odcienia pogardy ... Oto „in
tymne" zwierzenia,jal<ie mu Hamlet 
czyni po zakończeniu rozmowy z 
duchem swojego ojca: 
HORACY 
óź ci powiedział? 

HAMLET 
Rzecz zdumiewająca/ 
HORACY 
Powiecb. nam. książę . 

HAMLET 
Nie. bo rozgadacie. 



HORACY 
Nigdy! Na Boga. 
MARCELLO 
Anlja. mój ksiq.że. 

HAMLET 
Któż by pomyślal ... ? 
Co na to powiecie -
ale będziecie milczeć?! 
MARCEU.OIHORACY 
Tak. książę. No.Boga! 
HAMLET 
Ni~ ma w całąj Danii takiego lolra -
który by nie by! skorl.czon~Jm 
lą;dakiem! 

HORACY 

HORACY 
Nie I raziły na . ksiqi,ę. 
Podobnie , acz z większą sympatią. 
traktuje Horacego, powierzając mu 
rzecz najistotniejszą dla s iebie: oce
nę winy bądź niewinnosci Klaudiu
sza. Nie dowi rza samemu sobie; 
chce mieć niezbitą pewnosć. zwraca 
się więc do czlowi ·ka . któremu ufa 
bardziej niżso ie sa mem u . (. . ) 
Przed nim snuje swe roZ\vażanie na 
temat losu ludzkiego. w scenie 
cmentarnej. po swoim „powrocie z 
Anglii".( .. ) 

żevy się o Lym dowiedzie<.'. mqj W szkicu lym usiłowałem okreslić 
ksiCJ.Żf, Hamleta posrednio, poprzez ustale-
żaden dL<ch nie musiał podno ·ie' się z nie więzów łączących go z innymi 

gHAMLETrobu. · · 1r1=====;:;;:;~~~~====il bohaterami tragedii. 
Być może ni(> m ia-

Cóż Iem racji; być może 
iwt~Laprawda. jak chce Caroline 
Tak jesl. Slusznie. Spurgeon. problem 

lusznie! Hamleta nie jest w 
Azawm ogóle problemem 
bezdluższych.jak jednostki. lecz ,.pro-
sqdzę. cr,rc•monii. blemem warunków, 
usciśnijmy dianie za które jednostka 
i roząjdimu sif. nie jest w żaden 
każdy w swoją oczywisty sposób 
stronę... odpowiedzialna: nie 
Wy więcej. niż człowiek 
za swoimi sprawa- chory odpowiedzial-
mi. ny jest za chorobę, 
lalcjalc dykltiie wam która uderza go i 
serce - pożera. a która po-
bo każdy człowiek ma jakieś Lam mimo to. w rozwoju swoim i w swo-
sprawy. im przebiegu. niszczy jego i innych, 
jakieś pmgnienia. bezstronnie, nieublaganie zarówno 
czymlcolwielc by byly - niewinnych.jak i winnych". 
ja. Na takie odczytanie Hamleta jest 
zauwożcie . również miejsce w jego pojemnej 
jeśli chodzi o mnie - tragedii. Jeżeli wzbraniam się przed 
idę si(' modlić/ wulgaryzacją tej sztuki. jeżeli mój 
HORACY niesmak budzą nadmierne uprosz-
Tu tylko słowa . winyqce :;Iowa. czenia, koncepty mające na celu 
Szalone slowa.. . przymiarkę postaci Księcia do 
HAMLET współczesnego kostiumu znaczy to, 
Przepraszam.jeśli was obrazily. iż chcąc nie chcąc zgłaszam akces -
Z całego serca. częsciowy - do takiego oglądu tej 
Tak!Zcalego::;erca! sztuki: jako „human condilio", ,.le 

-- -·® -

conditio humaine" ... Hamlet „pisa
ny jest życiem": od tego ów szkic 
zacząłem. ( .. ) 
Opowiesć pisana życiem. Lub scis
lej. j es t życiem samym: surowa. 
chaotyczna. niedbała, pełna dziw
nych przypadków. planów, które za 
\viodly. gwaru. wymyslnych kon
ceptów i gorzkich niedomówień. 

Jesl wieloznaczna; jest życi m. Ta
kąją widział Horacy: 
Wydąjcil? ro7.lcll7:, 
ażeby ciala ich wystawio1ro 1m wi 
dok publiczny, 
-wysoko -
a.fa opowiem zdu
mio1 wmu światu. 
jak się w stalo. 
Dowiecie się. pano
wi " o czynach 
knvawych, 
o zynach okrwnycil 
i dyszc1cyclt żqdzq„ 
o czynach sprzecz
nych z prawami 
natury, 
o przypadkowych 
zabój::;twac/1. 
wyro/cach przypad
lcu -
o śmierci zadawamj 
podstępem, 

pod przt mus m. 
na koniec o planacl t. 
panowie. 
które się załamały 
i mnęly na glmt y 
tych. 
coje uknuli. 

To wersja Horacego; opowiesć pi
sana życiem. A jaka jest wersja 
Hamleta? Miał ją: zrozumiał wszyst
ko. Zrozumiał. niestety za późno. 
stygnącymi wargami starał się ją 

opmviedzieć: 

Wy. którzy patn~ycie drżqcu i pob
laclli 
Jctórzyjesteś i, lecli vie statystami. 
ledwie widowniq wydarzc1i. .. 
Móglbym wam odpowiedzieć. 
gdyby sierżant śmi 'rei z chcial 
pocz Jcaćf 
lecz onje::;t slużbislll. 

Mógłbym powie
dzieć -

Lecz to już nic 
wcd11e.„ 
A więc, po pro::; lu 
Nie Il będzie. 

Horacy. 
Umieram. 
sf~Jszysz? 

Wobec tej opowiesci 
-tłumacz. reżyser, 

aktor a z nimi i 
widz i czytelnik. są 
całkowicie bezradni. 
Nie można jej od 
niego wydobyć. Kie
dy już wszystko do 
końca zostanie wy
powiedziane , wy
łania się reszta, ta 
reszta, która jest -
jak chce Hamlet 
milczeniem. 

Wszystko to wam 
1 

opo1vien1. l!::=::=::=::=::::=::=::==::::=::=:=::::==~ 



Ukończyła Wydział Reżyserii Dra- 2004). „Testa ment psa" Ariana 
malu w Akademii Tea lralnej im. S u a s uny (Tea tr Polski im. Hieroni-
Aleksandra Zelw rowicza wWarsza- ma Koni czk i w Bydgoszczy. 2005). 
wie (2002) . W lalach 2004-2006 „Czerwone nosy "' Pelera Barnesa 
pełniła funkcję dyrektora artys tycz- (Tea tr im. Cypriana Kamila Norwida 
n ego Teatru im . ypria n a Kamila w J eleniej Górze. 2005). „Dotyk" 
Norwida w Jeleniej Górze . Marka Modzelews kiego (Tealr Pow-
Pierwszym s peklaklem U szcze ja ko szech ny w Warszawie. 2005). a dap -
studenlki reżyser i i) był „Powró t" a cj a p rozy Boh u mila I Ira bala 
Jerzego Łukosza w Lubuskim Te- .. Miasteczko. w którym cza s się za t-
a t rze im. Leona Kruczkowskiego w rzym al" (Tea tr Powsz ·chny w Lodzi. 
Zielonej Górze (200 1). W 2002 r. 2006 ). „Espresso" Lu cii Frangione 
zrealizowała „ Prawdziwą histori i;; (Tea tr im . Cypriana Kamila Norwida 

głupi go J a s ia " ~\ A\ Ł 1(3 r() [[2 7l A1 lf A\ w Jeleniej Górze.: 
Radosława Figu ry [ () ~ ._ [ \'\...._/ li< ._ 2006). „Osaczc rn 
w T eatrz Pow- 1 1v A'- ~'f li \ A'f.. 'Nładimira Zujewa 
s ze chnym im. (Teatr im. Stefana 
Jana Kochanow- J aracza w Lodzi. 
skiego w Rado- 2007). „Daily So-
miu. a rok później up" Ama nity Mus-
na tej samej sce- karii (Teatr Naro-
n ie „Przy g o dy dowy Warsza wa . 
Pędrka Wyrzu tka" 2007). „Języka mi 

Stefana Themer- mówić będa „ And-
sona. W dorobku rew Bovella (Tea tr 
reżyserskim Mal- Powszechny im. 
gorzaty Bogajew- Htibnera w War-
skiej znajdują s ię szawie . 2008) . 
również: polska ,___ _______ ____ ___ __, .. Zszywania" An-
prapremiera .. Opowieści o zwyczaj- thony ·ego Neilsona (Tea tr im. Ste-
nym szaleństwie " Pe tra Ze lenki (Lu- fana Jaracza w Lodzi. 2008) 
buski Tea tr im. Leona Kruczkows-
kiego w Zie lonej Górze . 2003). Tes
tosl ron „ Andrzeja Saramonowicza 
(Teatr im. Cypria na Kamila Norwida 
w Jeleniej Górze . 2003) . „Tlen „ 
Iwana Wyrypajewa (Tea tr Pow
szechny im. Zygmunla Hubnera w 
Warszawie, 2 003). „Koronacja" 
Marka Modzelews kiego (Lubuski 
Teatr im. Leona Kruczkowskiego w 
Zielonej Górze. 2004). „Sinobrody 
nadzieja kobiet" Dei Loher (Tea lr 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
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.. Osaczeni" na XXXVII J e leniogór
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