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Hamleta Williama Shakespe

are'a, wystawionego po raz pierw
szy w 1601 roku, uważa się za ar
cydramat, dzieło ponadczasowe 
o nieprzemijającej aktualności, 

oferujące każdej epoce możliwość 
własnego odczytania. Badacze tego 
wyjątkowego utworu od wieków są 
zgodni co do tego, że nie ma jedne
go odczytania Hamleta. Wynika to 
zarówno z otwartej struktury dra
matu, miejsc niedopowiedzianych 
przez autora, jak i bogactwa charak
terów stworzonych przez dramato
pisarza oraz uniwersalnych proble
mów wpisanych w fabułę dramatu. 
Recepcja Hamleta od chwili jego 
powstania jest zatem nieustającym 
dyskursem z dziełem na poziomie 
świadomości zbiorowej i indywi
dualnej, świadomości uniwersal
nej i narodowej. Artystów teatru 
- reżyserów i aktorów - pociąga 

w Hamlecie jego tajemniczość i nie
przewidywalność. Podejmując się 

jego scenicznej realizacji, twórcy 
z góry pogodzić się muszą z aspek-

towym ujęciem dzieła, jego migo
tliwością, koniecznością wyrażenia 

podtekstów i tym, że są skazani 
na szukanie własnej interpretacji. 
Żaden z odwiecznych problemów 
- polityka, moralność, racja stanu, 
miłość, przemoc, więzy rodzinne, 
sens życia i cele ostateczne - nie 
został przez autora ukazany jed
noznacznie i Shakespeare nie dał 
na nie własnej odpowiedzi. Dlate
go Jan Kott twierdził: „można grać 
tylko jednego z Hamletów, którzy 
są w tej arcysztuce". Uważał także, 
że ta tragedia jest „jak gąbka", któ
ra „wchłania w siebie od razu całą 
współczesność", i to właśnie współ

czesność - powtórzmy za Kottem -
rozdaje role w Hamlecie. 

Recepcję Hamleta na naszych 
scenach charakteryzują słowa Stani
sława Wyspiańskiego z 1904 roku: 
„W Polsce zagadką Hamleta jest 
to: co jest w Polsce - do myślenia". 
W czasach polskiej prapremie
ry Hamleta w 1798 we Lwowie, 





dostrzegam ich uwikłanie i zależ
ność od tego, co było poza mną, od 
rozmaitego typu sił, okoliczności. 

Czy mogę zatem dokonać integracji 
z tym, co było, czy mogę odnaleźć 

w przeszłości zarys projektu mej 
własnej sobości? Pojawia się napię

cie między tym, co Ja traktuje jako 
swoją przeszłość, a tą ingerencją sił 
z zewnątrz wdzierających się w tok 
mojej historii, pozbawiających 

mnie czegoś, narzucających coś 

obcego, naruszających to nawet, co 
najgłębiej odczuwał[e]m jako moje. 
Historia, w której szukam sensu 

mojej własnej przeszłości. ukazuje 
mi się jako obcy, jako ta moc, która 
może zniszczyć, jeżeli już nie znisz
czyła, moją historię własną. (.„) 

Patrzę na to, co było, pragnę ni~ 
tylko zrozumieć, dlaczego tak a nie 
inaczej postąpił[e]m, pragnę także 
się usprawiedliwić. Przypominam 
sobie własne błędy, niefortunne, 

a nawet zbrodnicze wybory. Mogę 
się potępiać, bo dziś myślę już ina
czej. Pragnę jednak zmniejszyć 

winę, tłumaczę się, tworząc mit sie
bie i przeszłości, jakąś historię fik
cyjną, która zresztą często zdradza 

sama siebie. 

Barbara Skarga, Tożsamość 
i różnica, Kraków 2009, s. 328-330 

Czemu odcz.uwam 
lęk przed tobą ... 

Czemu odczuwam lęk przed 
tobą„ . Nie wiedziałem, co ci odpo
wiedzieć„. Od dawna zaszywałem 
się w swoim pokoju, otwarcie nigdy 

z tobą nie rozmawiałem„. Potem 
cię opuściłem„. ani razu nie przy
niosłem ci biletu do teatru„. chyba 
właśnie z lęku. 

Gdy podsumujesz swój wyrok na 
mnie, okazuje się, że nie zarzucasz 
mi nic złego, lecz jedynie chłód, ob
cość i niewdzięczność„ . 

Nie mogę uwierzyć, że byłem 
szczególnie trudny, nie mogę uwie
rzyć, że przyjaznym słowem, łagod
nym spojrzeniem, nie udałoby ci się 
skłonić mnie do wszystkiego, czego 
byś chciał... 

Masz pewien szczególnie ładny, 

bardzo rzadko spotykany rodzaj 
cichego, zadowolonego, dobrotli
wego uśmiechu, który może w peł

ni uszczęśliwić tego, dla kogo jest 
przeznaczony„. Nie przypominam 

sobie, aby za mego dzieciństwa 

był on przeznaczony dla mnie„. ale 
chyba mogło tak być i czemu miał

byś mi go wtedy odmawiać, jeśli 

wydawałem ci się jeszcze niewinny 
i byłem twoją wielką nadzieją„ . 

Potrafisz tylko tak traktować 

dziecko, jak ciebie traktowano -
energicznie, hałaśliwie i poryw
czo„. zamierzałeś wychować mnie 
na silnego i odważnego mężczyznę. 
Byłem bezbronny„. 

Nabrałeś dla mnie tajemniczych 
cech, właściwych wszystkim tyra-

nom, których prawo opiera się na 
ich osobie, a nie na rozumie. 

Wszystkie moje pomysły były od 
samego początku obciążone twoim 
nieprzychylnym sądem. Nie mówię 
tu o jakichś górnolotnych ideach, 
ale o każdym moim pomyśle z okre
su dziecit1stwa.„ odpowiedzią było 
zawsze ironiczne westchnienie, 

niezrozumiała była dla mnie całko
wita nieczułość na to, jakie cierpie
nia mogłeś mi wyrządzić swoimi 

słowami.„ ' 

Straciłem zaufanie do własnego 
działania, byłem niestały i niepew

ny. Im byłem starszy, tym bardziej 
byłem bezwartościowy„. 

Kochany ojcze„. to jest mój ko
niec.„ jeszcze trochę„. nigdy już się 
nie spotkamy„. 

Według Listu do ojca 
Franza Kafki 
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