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HAMLET-ROSENCRANTZ-GUILDENSTERN 

• 

Mała gora, w1elk1 pagórek, nasze wzn1es1eme. ldz1esz1WyoągntJ ręce, do bte<JU, gotowi. Nabieram pręd · 
koso 1 JUZ za chwilę turlamy się do samego konca. Co się dz1e1e na koncu 1 Ciekawy 1est ten moment, 
kiedy huragan dz1eoęce1 zabawy zamienia się w potok słone) wody. Nam będzie trudniej. Oorosłośc nie 
bawi się bez celu 1 nigdy do konca śni m1 się. ze wpycham was sobie między pohack i dziąsło, zuję, 

polył<am . 
To rn1e1sce ma wiele znakow narosłych przez lata. Morna ie czytać tak, J<lkby po1edynae sceny uytało 
się pierwszy raz, albo podchodztC powoli do ulubionych fra9mentow:.Zamkn1ęty w skorupce orze<ha. 
1eszae aułbym się wlcłdcą nieskonaonych przestrzern: Przestrzen naokoło trochę zmalała. 1est coraz 

mme1sza . 
Znane smaki sprawiają na1w1ęk~ą przyiemnośc Za chwtlę cukierek stanie się gorzki. Mozna go wypluć 
albo rozgryzc. Szkoda ze to wiemy. Szkoda, ze wiemy to tak dokłc1dn1e Ale me płacz. spoko1nie. Rozu
miem. ze 10 Mpomn1en1e 1est tylko pro1ekcją. i zrozumiałem. po co ie w~wietlcłsz . Tez lubiłem ten film. 
Oglądany po latach drazm banałem melod111 fakturą obr.uu Nie mogę się wzruszyć. Albo raae1 płaaę 
na sucho. płaaę sam ze sobą. w bcłrdzo małym poko1u z łupin orzechcł 
Nie dotykaj mnie Olaae<Jo? Cos tak1eqo 1est we wspomnieniach, ie ma1ą tylko głcłdką powierzchnię, 
w srodku, 1esh włozysz tam ręce, 1uz dawno nas nie ma. Czy mozna powoła< się na cos. aeqo me ma? 
Mimo 10, proszę was, proszę J<lk przyiacioł, pow1edme m1 Nikt inny m1 le<JO nie powie. 
Po co tu przyiechah~1e? 
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HAMLET AKTOR 
JECHALI! 

• 

Pole gry jest tez polem walki Grc11a p<l'taoe. walczą aktorzy linie na mnie się krzylUJ<l Podobnre 
Jak role społeane, potrzeby biologtane, lunkqe zawoc!oYĄ> nre lezą przykryte białym przescieradlem. 
z zamknrętym1 oczami, uda14c. ze ich nre ma (os rum się pod obrusem na twoim stole, matko. Cos uu 
m• pod podłogą, strYJU. Cos swiec1 w two1(h oczach, Ofeho. Sc1ągn1emy obrus? Podłogę moma mwac 
Nie ukrywa) twarzy. lo przec1ez ueka\lle. Oglądamy, 1ak zogn~kowane w 1ednym punkoe hnre wpły· 
yłiJw 1 potrzeb dzialaM rownoczesn1e, czynne albo z.itdjone, w p1erw~zym rzędzie albo w cieniu za tobą . 
Zobaa. 1ak jednym nurtem płynre rzeczyw1stosc, a gdzies pod spodem, 1esh dno jest widoczne, dz1e1e się 
t~iąc spraw. Albo posłuchc1j . W dzw1~kach \low, nie w ich znaaen1ach. 
Kroi chce wyehm1nowal H.imleta. Aktor aktorc1. Pole gry nigdy me 1est 1edno Przyczyna wojny mc1 Jedną 
we~Ję ofiqałną c1 wiele powodow w trakcie. Haml~l wchodzi w grę albo 1est w mą wpychany. uda1e, 
ze podda1e się m.idom, albo 1gnoru1e schemat. Kroi chce wyeliminować Hamletc1. Akto1 aktora 
U1c1w01e01e gry nre znaczy, ze 1est nierealna. Wlasn1e urnarles. Zdz1w1ony1 Ja tez. Jakie w1elk1e plc1my 

zostawia two1e Ciało. 
Jen zał był szmry niby zylka złota , bly\zaąca w bryle posłedniego kruszcu·. 
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HAMLET-HORACJO 
OT ES PAM, i,,C 

OFELIA-POLONIUSZ 

O Jedno zdanie za duzo O Jedno pytanie. Ta pauza wcz~n1e1 to chwila na nabranie oddechu. Za chwilę 
moze 90 zabraknąC. za chwilę rzucisz mi pod nogi odpow1edz .• Pam1ęc k1p1 jak lawa w globie teJ aaszkt" 
Słowa to doirzałe mysh. wyobrazam ie sobie. Jak wiszą natarte sloncem i wnętrze chroni tylko cienka 
skorka .• Odb1oa sw1atła skopiowane skrzętnie przez chłonną młodośi 1 baaną dojrzałosć". la chwilę 

ugryzę pierwszy kawałek . 
..M1~1e zw1otaałe nagle 1ak u starca: 

.Ta głębia płytsza jest. niz o się zdaje". Moze to tylko głębokość wody w kubku do herbaty, ale nie powi· 
nienes wkładac tu palcow, ieby to zm1erzyc. .Gdybym, u1rzawszy, Jak się ta gorąca 1 nieoerphwa m~ośC 
rwie do lotu .. ~ Co bys zrobił? Wyleiesz herbatę do zlewu. rzuosz kubkiem o kianę? Teatralne gesty 
w zyc1u oznaaa1ą słabok To on składał m1 w ofierze swoie uaucia, on mowił do głębi uaciwie. 
on swo1e słowa popierał przys1ę(Ją To nam głębia , taka, na jaką nas stac. Moze to tylko głębokośC her
baty w kubku ale mozna Ją ptC dowolnie długo. 
Zabierz mnie stąd. Pow1edz1ał: . Raz na zawm, nie zyaę sobie: 
, Słucham oę, 01ae: 



GERTRUDA-KLAUDIUSZ 
OnN!., IM, T A 

KLAUDIUSZ-LAERTES 

Nie Jestem stara, mogę dla oeb1e zatanayc, ubrac koronkowe majtki, załatw1c dra1hwe sprawy. upiec: 
nd~a. nabtC s ię na widelec:. odesłać syna. wyisc l pokoju, przym~ ci ręcznik, me p.ihc papierosów. 

zapali<. iesh chmz. Wl'Jś< n.i stół, codziennie malować u~ta. stac przy boku, Sielc z boku. przełozyc 
na 1ęzyk, który rozumiesz, to, aego sama nu.• rozumiem, być królową, ae!Mll s ię jak krolowa. chociaz 
od tego boli głowa, umyc podlogę. umyc c1 plecy. przyise na kolanach, nie przychod11c w nocy, lezeć 
spoko1nie, J<lk iuz przyJdę. albo usiąśc na tobie. kitdy przy1dz1esz. przekonac ~tk1Ch. co mają mówK. 
samej me nie mow1<, ulozyc przemowę, ułozyć kwiaty, urywac kremu podnwącego biust. uzywac Wtelu 
kremów, otworzyć przed lob.\ dm.,.1, otworzyc przed sobą okno. upiec indyka. mówiłam JUZ o indyku? 

.Kroła otaaa palisada boskiej godności". Oproa tego wo1sko, strach 1 przekonc1n1e. Gdzie są two1e straze1 
Wrogowie wchodzą z uprzeimym pytaniem. wychodzą z mokrymi rtkami. WroC1łeś, Laertesie? Wstan 
z podłogi, Jest mokro, zaloz szlafro , zagra) kroła To tylko proba przed piątym aktem. Giniesz na koocu 
Wytrzyj się. za9ra1 króla. ia zagram zemstę. zobaczymy, kto wygra. PahSclda wyobrazen ma duzą moc. 
ale rzadko przed~ta1e się poza nas.ze własne wyobrazen1e. 
Natn1Jmywr~oe ten wrzod: Słusznie . 

Przy naC1ęc1u uwaza1 na twarz. 
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HAMLET-OFELIA 
~IAn CZAR~USZKI 

Połoz się, ziem tWOJt' serce, Ofelio Co więcej mozemy nob1c? . Mozl' mee nie straciło przyrodzonych 
uczuc, moze mnie się iak pel k.in. wł.isną krwią karm14cy swo1e dz1eo: Połoz Się . Przec1ez nie będllemy 
rozmawia<. DaleJ mozncl tylko kl.ima<. A to 1uz zrob1hsmy, prawda? Ładnie pachniesz. 
K.!Zdy z nas to 1konaony łajdak Nie trzeb.I było w nic wimyc. W połowę. W przewcł1cljącą w1~osc. 
W sztuczne fa1erwerk1, ktore zawsze robią wrazenie. Jt>Stem w tym dobry. Wil'Sz, co ie rozpala? Krew 
wrząc.a w zyłach, ale w młodym Cll'le .ledwie wybuchną, 1uz zgasły"? Tak o pow1edz1ał . tak? 
Ja oę k1edys naprnwdę kochałem . W to zdanie wierzysz? Przf.'Oez mowtlem, w nic me w1err. To tylko 
brzęk ~kniętego dzwonu. Cichy 1 fałszywy powoh zapomina. co to znaczy byc w centrum. W srodku 
twoiego miasta, na Je<JO najwynzym wzni~1emu, na1gtosn1e1 z głoSnych dzw1ękow Juz tam nigdy nit• 

spotkamy się , d11ewaynko 
.W centrum płom1enlcl m~oMi jest za""'2e <oS 1ak zwęglony knot, ktOl'y juz me płonie: L!dne, naprawd~ 
ładne. Tak jak twoje ciało. Ale . ten aromat dawno 1u1 zwietrzał: Nigdy oę nie kochałem . 

No. połoz s~. Tam ktos stoi? 
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HAMLET-GERTRUDA 
OZDARLE) MI SlR~E NA DWOJE 

Opowiem o. mamo. 
Najpierw słabe światło. Nie mogę zobaczyć. 1ak to wygląda, podchodzę blizej. właściwie przekraaam 
jakąs granicę. mon• to tylko bramka na lotnisku, moze narywwana patykiem hnia ml~ jednym 
1 drugim brzegiem. Nie wiem, od aego zacząć Kto pierwszy? Moze trzeba się rozebrać. zdjąć podarte 
ra1stopy. kosuum królowej, stroi Hamleta, we1ś< do wanny, stanąć pned lustrem. Podobno tam aęsto 
widai.samo dno duszy· 
Na dnie. na białe) podłodze wielkie) sceny, kawałek pulsującego mięsa w kolorze wątróbki. W środku 
.szkaradne plamy, ktorych aem1 nic me zmy1e . 
Mozna zyc bez serca I tak me uzywamy całego. Przyna1mme1 nie przez całe zycie. Przynajmniej nie wte· 
dy, kiedy trzeba. Ile rary naprawdę było ci potrzebne? 
Dzielę ie na pół. Potem 1eszae raz Wiele małych kawałków. Karma dla psa. A gdzie on jest? Będnesz 
z mm dzisiaj spać? 
Po wszystkim zostanie między piersiami duzo wolnego mie1sca, czasu, seksu. Nic nie szamocze się, jakby 
przetoczenie kole1neqo l11ra krwi, kole1ne1 m1l~c1, było wielką łaską Bez łaski. serce. Wstawiam mojej 
matce rozrusznik. Gertruda-Maszyna. 
- Two1a opowieść ,est bez sensu. 
- Two1a opow1eSć Je5t bez serca. 
- Dobranoc. synu. 



KLAUDIUSZ 

lt~n ~•~L• Z BÓLU 

• OFELIA 
M~VA~Y KIJ PIELGRZYMA 

Nc1wet gdyby trzebcl Jl' podoąc, przeoą< mięsn1e, złamać koso. Moze pokonane ciało zadziała impulsem 
bólu na mysh U lęknąc naprzec1wl.o s1eb1e 1 mod he się do s1eb1e; .Sialowe włokna w sercu, stancie się 
miękkie. 1mae zd~zę. niebo. jt"ih masz dosc deszczu, umyJ m1 ręce, Jcszae zdązę. zegnij się harde kola. 
no. ,esme zdązę, )eszae się Mzyslko naprawi". 
Na razie .n•by ałow1ek, ktory rr.a się z arie dwiema sprawami JP<lnoaesnie, stoJę z opuszaonym1 ręko· 
ma nie robiąc nic~ 

To nre była bardzo druga droga. Od sc1dny do wanny P1erwuy krok był wyzwaniem. potem mosla JUZ siła 
rzeki, ktora ~tanow1ła płynąc w tym samym kierunku. Są rzeki. które przez wiele lat "'DS.1 tylko wody 
podziemni.' i nagle, zaaynJ1ąc od mew1elk1e1 kaluly albo mokrej kreski mif(lzy kam1en1am1 na ulKy, 
po1aw1a1a się na zewną1rz. Czasami z kr.inu, z bu1elk1 wody na stole. Wracasz do domu, a tam od progu 
do okna płynie rzeka Jeszae me ma nazwy. ieszae Jt'J mkt me zaznaczył niebieską hnlą. me umył w nieJ 
nog albo Sdmochodu. Prywatne rzeki m1a1ą bez 1m1on. zamykane na klua. 
Nie jl~t długa. Od nie:b1esk1eJ zyty aerwoną plamą wpada do b1ałei wanny. Trochę jej w tym pomogę. Tak 
1ak ona mnie. Siadam na brzegu, ~way wlozyc rękę, a woda się przelewa. Co. iesh we1dz1e tam cały 
czlow1ek1 Na razie stoię przy sc1anie i nikt nie w1d11 zródła. 

Gdne jt"il piękna władaym O.inu? 
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GERTRUDA-OFELIA 
PIASKG i GLIN1E 

li EWA SKIBINSKA, MARIUSZ ZANIEWSKI 

Juz? 
Niech wonne kwiaty otoaa ten kwiat. Je~cze nie wyschła. Myslałam. ze będę o słała łoze poscirlą. 
Olaaego tak nią szarpią Myslałam, ze będę c1 siała łoze posc1elą pried nocą poslubną. Moze ją juz nie 
boli, ale mnie boli. Jclk na to patrz~. Niech go ktoś powstrzyma. Olaaego nikt rch nit rozdz1eli1 Myslisz, 
ze 1e1 ciało tez z9n11e? Oo 1ak1ch priyi1emnych ctlow mozemy w koncu posluzyc? Niech wonne kwia
ty otoczą ten kwiat. Co chcesz zrob1c7 Płakać, bil się, targa< ciało w strzępy? Zycie ałowieka miesli 
się w cało~1 pomiędzy słowem raz a dwa~ Szkoda. ze me mozna nic zasp1ewac. niech twą duszę 
przyjmie. R.lz. d\va Myślałam ze zostaniesz zoną mego Hamleta. Che~ J4 JN<Ze m dotkną( Kochałem 
Ofelię. On 1est szalony. Niech kto~ się nim za1m1e, Gertrudo. To za chwilę minie .• Wkrotce okryie 90 bez
władnym skrzydłem >pokof Mystał.im, ze będę c1 słała łoze pokielą, nie grob kw1atam1. 
Jeszcze n" sypcie z1em1. 
Niech wonne kwiaty otoczą ten kwiat. 
Proszę.iuz mozna 

11 ma,a 1008 r. 
MAIU[NA SAO()(HA 
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• „Hamlet'' l~i lli am Shakespeare'a we \~rocł awi u po roku 1945 

HAMLET 
Przekład. Jarosław lwaszk1ew1<Z; lnmmzaqa 1 re1ym1a: Jakub Rotbaum; Dekoraqe Aleksander Jędrze 
Jewsk1; Kostiumy: Jadwiga Przeradzka: Muzyka: Jadwiga Sza1na-lewandowska; Choreografia: Sylwia 
Swen, Układ pojedynku: Marek Kuszewski. 
w rolach głównych: Hamlet - Piotr Kurowski, Igor Przegrodzk1; Klaudiusz - Stanisław lgar; Polomusz 

Aleksander Olędzki ; Horaqo - Bogusław Danielewski; Laertes - Manan Wismowsk1; Gertruda Jamna 
Marcynow<>ka. Ofelia - Halina Dobrowolska. 
Premiera 151111958 w Teatrze Polskim. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
wgHomle10 
Przekład : Władysław Tarnowski; Przekłady sonetów: Jan Kasprow1a, Artur Międzyrzecki, Jerzy S Sno, 
Jerry Łowmskl; Scenariusz i rezysena: Andrzej Oziedz1ul, Scenografia Andrze1 Wojoechowsk1. Muzyka: 
Jadwiga Szajna Lewandow~ka. 

Monodram Andrzeia Dzied21ula. 
Premiera 17 X 1967 w Teatrze Lalek.Chochlik". 

TRAGICZNA HISTORIA HAMLETA, KSIĘCIA DANII 
Przekład : Mac1e1 Słomaynsk1; Rezysena· Piotr Paradowski; Scenografia: Wacław Kula; Muzyka: Zbigniew 
Piotrowski; Ruch scenlany: Jerzy Kozłowski; Układ po1edynku: WaldemarWilhełm. 
w rolach głównych: Hamlet Bogusław Linda; Claudius Igor Przegrodzk1; Polonius - Eliasz Kuziem
ski; Horatto Andrzej Wilk; Laenes - Bogdan Koca, Gertruda - Irena Remiszewska· Ofelia - Elzb1eta 
Czaplinska. 
Premiera 29 X 1977 w Teatrze Polskim. 

HAMLET, IRONIA I ŻAŁOBA 
Scenariusz. choreografia 1 rezysena Henryk Tomaszewski; Scenografia: KaZ1m1erz Wismak; Muzyka· 
Gustaw Holst. Gabiel Faure, Bogdan Dominik; Układ pojedynku: Jerzy WoJCiechowski. 
W rolach głównych: Hamlet Marek Oleksy; Klaudiusz - Jerzy Retersk1; Polomusz Zygmunt Rollach; 
Horacy Mariusz Gawrys; Laertes - Krzysztof Szwaja; Gertruda - Urszula Hasie); Ofelia - Lucyna Stan 
k1ew1a. 
Premiera 26 VII 1979 we Wrocławskim Teatrze Pantomimy na scenie Teatru Polskiego. 

HAMLET 
Przekład : Jerzy S. Sito; Rezysena i dekoraqe: Kazimierz Braun: Kosuumy i współpraca scenografiana: 
Joanna Baryfinska. 
W rolach głownych: Hamlet Krzysztof Kuhnsk1, Mariusz Zalejski; Kroi - Jerzy Frydrych; Poloniusz - Sła 
womir Holland, Horacy KrzysztofDraa; Laertes Manusz Luszowskl; Królowa - Małgorzata Stacho 
wiak-Adamayk, Małgorzata Machowska; Ofelia - Anna Woµon, Marzena Kucmer Drzewiecka. 
Premiera 15 IV 1984 w Państwowej Wyzsze1 Szkole Teatralnej na scenie Teatru Współa~nego (dyplom 
Wydziału Aktorskiego). 

HAMLET 
Rezyseria Kim Mancuso; Opieka anystyan;i: Jolanta Cynkutis. 
Wystąpili· Fortmbras Sławomtr Chwastowsk1, Bogumił Gauden; Laertes Scot Cardeiro; Hamlet - Ker 
mit Dunkelberg; Horacy-Gulłdenstem - Todd Halman; Drummer-Polomus - Kevm McGee; Krolowa Ger
truda - Oebra Momssette; Ofelia - Bndget Palmer; Król Klaudiusz - Thomas Randolph. 
Premiera 13 111 1987 w Drugim Studiu Wrocławskim. 

Opróa tego aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu Bozena Baranowska i Igor Kujawski brah udział 
w Hom/eciewyrezyserowanym przez Michaela Simona w Staatssdlausp1el Oresden (premiera 31112006) 
Było to następstwo nawiązania przez Teatr Polski współpracy z naJWlększ.ą drezdenską sceną. 

Postaoe z naislynnie1sze1 
tragedii Sha~ptare'a 

pojawiły się Je2Gl' 

na scenie Tea1ru Polskiego 
w inscemzaq1 sztuki 
Jerzego lurka Po Hamltctt 
(rez Piotr Paradowski, 
premiera 30 V 1981 ). 
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KRZYSZTOF CICHOCKI, asystentka dyrektora: MAŁGORZATA LUBELSKA, brygadier scen Teatru Polskiego: • 
ADAM BURACZEK, brygadier Sceny Kameralne1: MAREK STAPKIEWIU 
kierownicy pracowni: 
kraw1eck1e1 damsk1e1 ~ARIA STUPAK, kraw1eckrt'J m~kieJ. GRZEGORZ RAGAN, peruk.irskłt'J DANIEL 
SZ(l[RBA, sz~kll'J. JERZY PORZYCZEK. modelator~k1e11 malarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS. stołarsk1e1 
TOMASZ JASZCZYNSKI. tap1cersk1eJ. WŁODZIMIERZ POMORSKI. ślusarskiej: L[SZEK NOWAK, elektro
akustyuner TOMASZ ZABORSKI, elektrotechniczne1 DARIUSZ BARTOłD 

redclkqd pr09ramu JAROSŁAW MINAŁTO 

opracowanlt' grafKzne pr09ramu NATALIA KABA NOW 
kcldry 1 Wideo WOJCIECH PUS 

zdJę<1ar1a plakAcie 1 c ladce prO<Jramu BIHINSKl/PUS 



specjahsta ds. public relations: KINGA WOŁOSZYN ·SWIERK 
tel. kom. (+481502 52 29 77 
k1nga woloszyn -tearrpolsk1.woc.pl 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 
Scena 1m. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. ZapolskleJ 3, 5CHH2 Wrocław 
centrala -tel (071) 31607 OO 
sekretanat- tel. (071) 31607 01-01 
faks (071) 31607 03 
kasa tel. (071) 316 07 80 
www.teatrpolski.wro<.pl 

k.isy biletowe aynne od wtorku do soboty w qod1mc1ch: 11.00- 14 001 lS.00-19.00 
w niedziele 1 sw1ęta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 

informaqe o repertuarze i rezerwacja b1letow: dz1dł marketmgu i impre~rialu 
aynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 
tel. (071) 31607 77-78 
e mail: marketing ,..teatrpolshwroc.pl 
bilety tearrpolski.wroc.pl 

organizat0fam1 Teatru Polskiego we Wrocławiu ~ 
M1nistemwo Kultury 1 Onedz1ctwa Narodowego 
Samorząd Wojewodnwa Dolnosląsk1ego 

teatr jest a lonk1em Unii Polskich Teatrow • 
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