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I 
W 1812 roku, staraniem 

prefekta departamentu płockie

go Rajmunda Rcmbieli11skicgo, 
przebudowano zrujnowany Ko
ściół p.w. Ś\.V Trójcy . loJący na 

skarpie \\i 'lanej. na końcu ulicy 
Teatralnej. 

Niszczejący d lat ko-
ściół nakżał do dominikanÓ\\ . 
Początkiem XIX \\ . władze pru-
kie przeznaczyły go na magazyn 
furażowy. Kiedy zmarł ostatni 
dominikanin, ks . Wincenty Mia ' -
kiewicz. prefekt Rajmund Rem
bieliński Z\\ rócił się do rrnni tra 
spraw wewnętrznych Jana Pawia 
Luszczcwskicgo o poz\ olcnic 
na pw?robienie pustego kościoła 
na Teatr. afbowrem ko.fri<il jest 
pusty, a H ' tr::eciej c::ę ~ci j11:!: ro

::.ebrany, więcej do s:::.01~\ ', ho he:.::: 
ll 'ieic)w, ani-:!:e/i do pr:::.yhytku Bo
:ei<o podoh11): 11ra::::::. otac::ąjący

mi go ma~rmi kilku drell'11ia11y111i 
h1u~mka111i, które. podlug pr:.cpi

só1r poli(rjnych. J/a :::upelm!RO 
::.ruj11owa11ia i 11iehe::.piec::e1ht11·a 

:.r:.11co11_1111i hyi· mus::.q. 

Wraz z zezwoleniem. \.Vła

dze pr,rckazat) swnę ok. 3 OOO zł. 

do zło dodatkowo 9 352 zł 14 gr 
oszczędności ze składek na leczenie 
rannych w czasie wojny z Austńa
kam1 oraz sluzłotow1.:: obligacje wy
pu zczone przez Rembielińskiego. 

Za sumę 29 6 I zł przebu
dowano ko' ciół na Teatr według 
planów Aleksandra Grofic. 

No\\ y gmach był bar
dzo picrkny, ll)godny. ::asolmy w 
mnóstwo dekoracji. pr::y\·tmrek. :. 
komple111q 11ws=_1 nerią ur:::ąd:::oną 
1w spo oh wars:w11 ski (. „) Mun· 
kofrielne, do któ1ych pr::yhudo

wa110 11·s1w11ia(r port_l'k::: lutnią na 
fócjucie 0=11ac::ającą .fo 'iąt_mię 

lelpomeny. =aH'iera(r miejsca dla 
puhlic:.110.:c1 Owal /ó-;:::. powodu 

ll'ąsko.fri gmachu :::hudowa11y by! 
rak-::e H' ks:.talcie lwni ::ll'ę:=ającej 
się ku pr::odowt scen.1: 1t glęhi, 11· 

frodku. by~r dll'ie ll'ielkie lu:.e pod 
halclachimami dla 11ac:.e/11ikóu 
mimra. rak :::wane królew.\kie. lu:. 
hoc:::,nych hylo po siedem dolnych. 
c=yli partem11:rch po stronie pra
\l'e/ s=efr Parter mąjący s:::eść la~ 

ll'ek 1w pr=od:.ie dla dam i galeria 
11:noka, o jednym s1ed:.e11iu doko
ła. 11· .\:ivdku 11r::.ąd::o11a lt ' keta!-

cie an?fiteatru - stw1ml'i(r ca~1· 

ro::klad pomies::.c:.ania wid::.ó11: 
Teatr miał dv. ie kurtyny. 

jedną dla komec(\:j, ll'.\'ohra::ają

ca cbe ięć mu: rwic::ąc:rch ll'O 

kolo Apolla, którym pl-z)'~')'lrnlo 

paru satyró11: 11 · głębi na gór::e 
Olimp, nad \'fJ~\'H 'qją(l'111 iródlem 
Kata/. kim . tal ro=pęd:.ony Pega:.. 
Druga - dla dramatóH· i trage<.(\j 
- wyohra:=a/a wjccd Ir) um/ć.ll11y 

Achilfesa 
Uroczy te otwarcie Te

atru nastąpiło prawdopodobnie 
20sierpnia1812 r. sztuką\\ pięciu 
aktach Heinricha Z chocke \\ tłu

maczeniu Andrzeja Horody kiego 
Abe/ino, wielki bandyt w necki 
zrealizowaną przez trupę teatralną 
Ka pera Kamińskiego . 

Zanim na widO\.\. ni za ie
dli widzowie (Płock liczył w tych 
latach 5 421 oby\.\ a te li!) i kurtyna 
poszła w górę, prefekt Rembie-
1 iński wystąpił z prośbą do bisku
pa diecezji płockiej Antoniego 
Luboradzkiego, ahy ::lfjąl cechę 

pienl'ia tkowego pr::e::nac::::enia 
budowli na cele religijne. 

Bi kup Luboradzki od
pm\ iedział, że kościól su: Tli>/-

(\ ', 'ik11tkie111 obrócenia go pr:::e:: 
r::.ąd prmki ad prąfanum usum, 
utrac:il ju:= charakter .\\rią(mi. „ 

i \\')'ralll zadO\\ o lenie. że gmach 
011· po.\-więco11y c/uce. moie \'lai· 

si<: u:ytec:.nym, odd:::ia~nrz(/ąc na 
moral11ość i ks:::taltującję::yk kra
jm1'1'. 

Teatr Miej ki działał do 
drugiej \\ojny S\\ iatowej. Wystę
powało \.\ nim wielu W)bitnych 
t\.\ órcÓ\\, między innymi Gabriela 
Zapolska. Wincenty Rapacki. Lu
d\\ ik ol k1 W 1940 r. niemi~c
kie władze okupacyjne zburzyły 
budynek Teatru. 

Od w Z\volcnia przed ta
\\ i~nia teatralne wy taw iano w 
ali kina Przed\\ iośmc. W 1972 r. 

ówcze ny dyr~kt r foatru Ziemi 
Mazowieckiej lcksander cw
ruk podjął prób~ ul\\Ol7Cnia w 
Płocku filii, która \V 7amyśk mia
ła stac się zalążkiem teatru płoc
kiego. Aktywnie w prawic reak
tyw \\ ania teatru działało Płockie 
Towarzy two Przyjaciół Teatru. 
m. in. zapra ·zając do Płocka zna-
n) ch aktorÓ\\ i nawiązując ·tatą 

pólpracę z Teatrem Adekwat
nym H nry ka B ukołow kiego. 



tarania społecznych działaczy 

PTPT. ludLi zaintereso\'.anych 
rozwojem kulturalnym mia ta 
i władz zostały uw icńczonc 'Uk
ce em. 

Dnia JO marca 197-l r. 
zarządzeniem Prezydenta Mia
sta Płocka I łenryka Rybaka 
i Naczelnika Powiatu \\ Płocku 

Stanisława Tytera 70 tal powo
łany Teatr Dramatyc7ny. No
\\ym budynkiem Teatru 70. tal 
Dom Kultury, ?budowany dla 
Petrochemii, wg projektu Tade
usza 7ielińskicgo i Stefana Pu
towskiego. 

Oficjalni.: Ol\\ arcie nastą

piło 12 stycznia 1975 r. uroczystą 
premierą Krako11'iaki>1r i Gcirali 
Woje1ccha Bogu ławskicgo '' re
ży i.:rii Jana Skotnickiego. pierw
szego dyrektora i współzałożycie
la teatru. Pierw zą, nicofiqałną 

jc7ezc, premierą był spektakl Ro
meo i Julia Williama Shake pc
are'a (31grudnia 1974 r.) \\ reży

serii Grzegorza MrÓ\\czy1i kiego. 
Rodzicami ch!7cstnym1 Teatru 
Płockiego zostało dwoje v.·ybit
nych aktoróvv Rysnrda Hanin 
1 adcusz Lommcki . 

Początkowo nazwa teatru 
brm1iała Teatr Płocki Ośrodek 

Kultury i ztuki. W 1977 r. nastą
pił podział placówki na Teatr Dra
matyczny i Placki Dom Kultury. 
W 19 O TealrO\\ i nadano imi~ Je
m:go Szaniaw kiego. 

Od 1999 roku orga
nem zalożycielskim Teatru je t 
Samorząd Woj wództwa Mazo
wieckiego. W latach 2006-2007 
z inicjaty\\ y Mar załka Adama 
Struzika. dokonano przcbudO\ y 
i modernizacji teatru według pro
jektu arch1tcktóv. prof. Jakuba 
Wujka i Adama Nawrota z Pra
cowni Arch1tcktoniczncj Lip ki 
i Wujek\\ odzi. Budynek został 
\\. pełni dosto owany do potrzeb 
Teatru. Całe pr7cdsi<;wzięcie zo-
tało aealtzowanc ze :rodkó"' 
am rządu Województwa Mazo

wieckiego. 

Ź.ródla: 
Barhara Konat:~'ka-Pahiniak. Ploc
ka i\le/pomena 1808-19 7 5. Teatr 
:::mrndoH')' i uma/01:,·ki. Plock 1998; 
te;::.e Tea/1y pm11•iJl(jo11a/11e w Kró
/r: ·t1rie Po/,·kim ( 1863-191 ./) Płock 
2006. 
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pojawia się jako. 
ramat Szekspirow ki, 

kreślić jako skrajnie 
zarazem unn er-

się ze SWOI 1 

się z pułapek. stawia nań 
zło. człowiek u ,., .lelknię-

iu z widmami, u z n_, pełen 

w wnętrn1ych spr. c 1 et P.l -

chodzi na wyższą pl l'n . \ 
której może pretendować d 
ymbolu człowieka 1 pr 1 

korzystując an gd . I t ej osią 

je t zemsta, z pir pisze trag di 
wielką ponad miarę. 

Caty dramat rozgrywa si~ 

w sumieniu Hamleta, a w zystko. 
co ię dziej na zewnątrz. wszelkie 
wypadki stanowiące szki let sztuki. 
sprowadzają ię do symbolicznych 
wyobraźni wewnętrznego wzbu
rzenia. którego nic rozproszy ża

den czyn i nie ukoi żadna decyzja. 
Zemsta służy tu tylko za pretekst 
istotnemu traktującemu ni mniej, 
ni więcej tylko o naturze ludzkiej. 
skonfrontowanej z moralnymi i 
metafizycznymi problemami. które 
ją określają- miło' ć. czas, śmierć. 
może nawet zasada tożsamości. 

problem egzystencji i warto· ci. by 
nie powiedzieć „bytu i niebytu". 

Wstrząs, jakiemu ulega 
Hamlet po śmierci ojca i powtór
nym małże· stwie matki, stan wi 
bodzie do nawału pytafi zgubnych 

u r 

dla sp koju duszy- to zaś. c wyja
wia mu Duch, daje początek nawa
łowi jadowilych odpowiedzi. , wiat 
odmienia wą barwę. życic- S\\Ój 

· · ns. miłość traci wartości ducho
we, kobieta - wój czar. pań two-
wą trwało ~ć. a ziemia i niebo- swój 

urok Zło. " targnąwszy raptem. 
prowadza \viat do absurdu. ło

d c1 zan11enia v. gorycz, rozsądek 
zale11 ·two. 

I lamlct nic jest szaleńcem. 
Ten ymulant pam~je zawsze nad 
wą ymulacją i zbija z Lronu wy

o t17oną inteligencją. Wyost:r7o
nym zrozumieniem zła. które za
\.\ ierając w kon ekwencji niena\.\ i' ć 
Io tła. zwalcza zło. zwalcza zło 
br nią ode11 zapożyczoną, ale nic 
111. innych możliwości niż czynić 
zło. RoLLnn staje ię nagle niewol
nikiem na iętności, a człowiek, 

istota" yż .1.a., zamienia się w szko
dliwą bestię. "t d owo niesłychane 
okrncieństw , bi 'nierstwo. zbr d
ma. 

Sc na z Ofelią, a potem z 
Gertrudą wy ta iają naszą wytrzy
ma Io· ć nad ciężką próbę. Nawet 
grubia1i twa i s7ały Otella, który 
beszta i zabija niewinną, a mniej 
boi • ne niż o elgl. jakimi H, m
iel z upodobaniem obrzuca O lię. 

Lo Desdemony jest mniej ul\ruln 
niż los O fi Iii, jej śmierć bo\1,iem to 
tylko nie pra\.viedliwość, przeci\ 
któ j buntuje się rozum. pucci ·
stawiając tu nie więcej aniżel i , ra-

wiedliwości; losu Ofelii natomia t 

nie zdoła usprawiedliwić na\'.et 
rozum, zło bowiem kala du zę, a 
ta niewinne>· ć je t 1 okalana w nic
Ś\\ iadomości. Scena z Gertrndą 

jest tym przykrzejsza. ze obrzydli
V.'Y , arkazm godzi lll w matkę, że 
Hamlet w swej rozgorączkO\vancj, 
wrażliwej ·wyobraźni pomawia Ó\\ 

najwyższy pr.t:edmiot tabu o pasyv. 
ną rozwiązłość zwiem~cia i obłudę 
nierządnicy . 

. . . Śmieszne to. ale próbo
wano uczynić Hamleta posta i 
romantyczną. jak gdyby dało ię 

sprowadzić go do postawy enty
mentalnej i patetycznej Hamlet, 
przeciwnie. jest nade wszy tko an
tyromantyczny, p wodując się by-
tro 'cią umysłu i bezv.zględno'c1q 

zvvalcza zaciekle wszelkie złud~i.:
nia; dzięki wrodzonemu duchcl\\ i 
negacji nie wpada w pułapkę wy
idealizowanych pozoró . a jeśli 

odwołuję się do emfazy. to jak gd -

by na przekór. żeby tym skut z.n 
zmagać się z arkazmcm. który 
raca się pucci\\ niemu. Jcdn 
tym zamęcie pogłębia si lu 

11 nri f luchere „ S::.ehpił: Dra
maturg El:=hietal1sk1 ", Pw7st11·011r 

lmtrtut H_'rclmmicy, Han::.m1•a 

1965. Pr:::eklad: Vinlella Komo
ro\\''ika 

l, \ERTES - \Jariu'>z Pogun<m „ki, OFl~LT.\ - KatarL~ na \nzorge 



7ek pir pi ywal? 
"ep ko napi ane sztuki, które za jego cza ów gdzie

uki, ktorych legendy były w. paniah: - p pra\'.r iał i 
ł 1 e zcie tak Jakju7 miały pozo tać. 

amodzielnic. a prz 
kontrolę i sposobno 

żliwiał ich grywanie. L ta nad tym trwając, 

111 wcj ztuki. i możno ci w ·ta'" iania 
nia na dzień. ( ... ) 

J dramaty Szckspirow~kic tak zwane -

nu z dła . 

I mo7c leż nic wszys ko\ nich byto kiepskie i liche. 
Przede wszystkim treść ich b. la piękna i tragiczna i zckspir je 

wszystkie poprawiał kolejno - przeł\\ af7.al - kompletował - aż i pisał: 
- im później , tym zupclnie zmieniając tck.·t d1nvny nudny dla Szek pira. 
a dając coraz czę ciej dzieło jakoby zupdnic n ~c. 

To samo z Hamidem.( .. . ) 
I aktora. i autora bchodziła TRAGł:Dl , dramat ich obcho

dził. Io ludzi, LO LUDZI. i to tych ludzi. o t ' ry h mówiła tragedia. 
- Ludzie ci albo rodzili ię z legendy i pm\ ie · i, alb r zili 1ę L prz -
pomnicn tych arty. tÓ\\. tawali się żyw i i mieli ' nją v. llę . 

Ich wola była wszystkim. 
Scena służyła. aby ich pokaLać . 

Do tego jest ~cena. ( . . . ) 
( . . . ) Kit:dy ind?icj Hamleta grano. 
Idę do garderoby pana Jednowskicg i zastaję Króla-Duch już 

na v.·ychodnym. - CisLa La sceną. - Szedł właśnie i już czekali n, nic o 
z księżycem . 

W pokoikujednym zastaję razem na \'vi.: ołcj pogawędc pan(m 
Ro enkrantza i Guildenstema. na kanapie leżących , czekali aż im •pad
nie niebm.vem pokazać si~ na dw rzc królewskim w Elzynorze. (. „ ) 

Af i nad zedł an Zchvero\.\ icz i począł się charakteryz 
na grabarza. 

Przypa try vałem się. 
Nic było nic i nic ma w tym nic 'mic zncgo. Widzie· to prze

istoczenie się , jak z wolna a tarannie i~ odby\'va i aż na · z · · inny 
siedzi przed tobą człowiek. niż był tu przed ch\vilą. czi 1ck my 'li 
i czuje inaczej z t chwilą metamorfozy; - to je t coś' ej 1z wraże-
nie, jakie wyn ie:ć można indziej z teatru, lub co by 1 żna p . jmo\\aĆ 

żartobliwie 1 mÓ\\ ić, ze aktorzy - artyści są smrc /111 

Śmre zni'? - Nieprawda. ni tylko mają 
pokazać. pok,1,i:ują " sztuce. którą graj 
ludzkie prrywary i łudl'ką niewolę. 
i niedołęstwo myśli, i uł im no· · : 
przyjmują na ię ma ki, str 1 J I 
żywą. a sądzi ich wasza prLyt 
( ... ) ?ek pir w takim tcatr7e Ż · rz 

mi. w garderoba h lub jednej \\ ielk1l.'J ... ardcrobic. Z} \\ tych '' ogóle 
i7bach, gdzie - i~ aktorzy ubiera I v. td w ·ród pr1crn mi <lzyakto
\\ych za kuli ami kr~cili. \\id_\ al aktoró v. grających owe kiep ki·. li
che sztuki pi. anc przed Szck. pirl'.m ale widyv.ał aktorów owych sztuk. 
to jest BOl!ATERÓW ŻYWY H. 1 życic to. Jakk mieli za sceną. a 
jakiego nie mieli na scenic. chcial im na scenic dać. 

I prawdę tę ruc t w. jakiej nie mieli na cenie. a midi za sceną, 
chciał im na scenie dać. ( „.) 

Pokazanie ego ~tarcgo teatru / w zy ' tkimi jego\ ta 'ci\ o-
ściami i nawyknieniem niby arty ·tycznymi - a które ju7 \\ szablon 
prz zły. 7 t ami Lar go teatru. czarnymi charakterami. królami 
i królowymi. tragiczną patctycznoscią. hi ·toryczno-patctyczno-ko
micznym liryzmem, w który ci ludzie je zcze \\ icrzą i nad nim do łez 
wspołczują - a on je t tylko fa lsLywym alarmem - udaniem' 

Chciał prz dstawic rzecz. / kl rej sii; już podśm i t.:\\ ano '"'ród 
publ1k.1- w ytuacj1 zgoła nO\\ej. -Chcral zaplątać tę rLCC.l tak" tragizm 
głó nej ~ztuki. żeb) przy zach waniu "' SZ} tkich cech jej śmicszno

ś 1. ~mic zną nie była: - żeby tak dziwne \Hażenie robiła, jakby to był 
K I' > niewidzialny. co je t sędzią i ądzi co !)Umienia zbrodni na jaw 
"ydobywa( ... ) 
S1a11;. /aw Wyspim1sk; „Hamlet ", Zakład Narodo 1~· imienia O:c.so/ili

kich - Wydmmictwo, Wrocla11• 1976 
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nikt nie pozo 
to jest prawdzi\: 

się w nim prLej rzcć. 
Jak wiadomo, tragedia 

Szek pira była poddawana naj
różniejszym interpretacjom i za
biegom. Były więc I lam lcty o 
naturze wła<lL.y, o tyran11. o wa l
ce słabości z siłą, o niemożna' ci 
dzialania i przeciws ta~ icnia się 

mechanizmowi h1 torii. Były też 
takie interpretacje dramatu Szek
spira. w których przedawano \\! 

celach autoterapii wła~ne dewia
cje. W t ~ kat gorn mie zczą się 
Hamlety obarczone Fr udowską 
psychoanal izą. kompleksem Edy
pa, mizoginizmem, ma och izmem 
i innymi możliwymi patologiami. 
W zystkic te inscenizacje krążyły 
po scenach w przeszło' c1 1 nadal 
będą krążyć w p dwóJnym obie-

ni 

z o 
gu: alb jako odniesienie do sa
mego Szek pira, oczy zczoncgo, 
z narosłej tradycji, albo przeciw
nie, jako rozwinięcie lub polemi
ka w ·to unku do O\\ ych intcrpre
tacj i. Dzi · myślę sobie. że zagrać 
Hamlet· w całości tak, żeby miał 
pocąt k. 'r dek i koniec równie 
P.rzckonujący, nie budzący żad

n eh wątpliwości, wlaści~ ie nie
podobna. ( ... ) 

Otóż ja widzi; go w fe
nomenie uczci wo· ci. ale nie tej 
codziennej, lecz tej głębokiej od
noszącej się do samych podstaw 
nasLego bytu. W tragedii \\ artość 
Z<rn z' ska/ana je t na uni e-
' '' 1cnie. tak \\ ynika z pe ymi

zmu naszej egzystencj i, z urzą

d/cnia wiata, a w nim takiego. a 
nic inneg miej ca cLłowieka . Za
slan · \\my i , gdzie \\ dramacie 
Szck pira /11, lc/ć t~ niepodwa
żalną, nidw~ li nowana \\rutość . 

Dlaczcg< lamlet nie zabi
ja'> Dl cz g ;.1k z\"lcka? Nie wie
rzy w to. c m \\ 1 uch ~ca? Ma 
wątpliwo ,'ci co do wiarygodnośc i 

tej relacji? Może mieć . Ale potem. 
kiedy przedstawienie teatr lne, la 
zastawiona przez niego pułapka 
na myszy, dostarcza ewidentnego 
dowodu winy, kiedy stryj \\_I ra
wia go do Anglii i wydaje na nic._'. 1 

wyrok. kiedy po wszystkich t_ eh 
wątkach fabularnych Jttżje. tcśm _ 

pewni, że Hamlet wie, pod bnie 
jak my, że Stryj zamordował kr· -

la , zemu nic wyrn ierLa sprawi -
d l iwości? Czemu nie likwiduje 
ew identnego zła? Czy rz zywi
. cie obar zor y je t taką słabo· cią 
charakteru? Al wtedy byłby tyl
ko szczególnym przypadkiem 
człowieka bez woli działania. 

Tak nic może być. Hamlet JC t 
przccic:l wyposażony ' rozum. 
inteligencję. wrażli\\OŚĆ . Te e
chy predy panują g b)' mówiąc 
w ymbolicznym skró ie, tać ię 

królem Danii. W przeno 'ni z ·. 
by stać się czło\\ ickiem. kton 
potrafi w pełni realizować swoje 
życic. C wobec tego powoduje. 
że on tak zwleka? Mme · i<; zda
je. że to "ła 'nie Ó\\ głęboki kod 
uczciwości, o której mówiłem. Tc 
on nic p zwala na podjęcie dec -
zji o dokonaniu zbrodni. cho by 
w najsłuszniej zej prawic . \\ 
akcie prLynależnej i \\ymagancj 
zcm Ly. Je tjakie · 'wiat! \\ C7lo
v. icku. co' hamująccg na przed 
dokonaniem ludzkicj pm te li
\\ O.' ci. kary 'micrci na drugim 
człowieku. Jeżeli weżmii..; ;)tę ten 
fakt pod uwag"', " ry' tk taje się 

ja nc. Hamlet ma w obie to ś i -
tło. je t bezsilny, ale nic je t ł 

by. Dopadają go wątpliw · : o 
pierwsze. czy ma pr:nv o / bi 
drugie, zy am czyn 
dzic aktem spraw1cdl1 
dłużając myśłeni 

pogłębia S\: oją . wręcz 
zadręcza s1it 
pełnia coś w 
Horacy pr. 
si Hamle 

ciwie po
mobójstwa. 

ynkiem pro-
ę wycofa!. Ale 

rzeba przyjąć los 



,rz I d· J 

zystkim pragnę tylko 'micrci: 
a u mieniem kij .iebraczy 

łowie. 

Jak d oro więźniem. a zło stró.icm kaźni: 
Znużon tym wszystkim, chciałb1rn odejść w ciemnię, 
Jeno .le nic chcę, by · zo tał beze mnie. 

KLAUDIU Z - .Jacek Mąka, GERTRUDA- Hanna Zientara, 
POLO'.'Jll SZ - Krry'iztof Bień 

, t · st pytanie. 
B , albo nie b '7C, o o 1e 

c · Ofelio, idź 

Świat wypadł z orbit. 

Są rzeczy na niebie i ziemi. o jakich nie 
'niło się filozofom waszym. 

'iech ryczy z bólu ranny łoś ... 

Dania jest vięzieniem. 

Ha! Szczur. 

Ił 'S 
~tą i est Nie róbcie in za ·ego plecami. 

l/Ji/c 
~e/J · 

'ellJ. Dobranoc książe. 



J 
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go 11:rm.~11ie 
A póżnic 

osiemdzie iątych. 131 ·l-;k -Biała. 

ja - miody, ale gryw , ry d cza u 
do cza u, reżyser. 

Przed \\akacjami d r t ir 
Alojzy Nowak nvp '7 próby 
.,Hamleta··. Je te ''lly o tam i dzi 11 
'W teatrze. przede mną urlop. \\o
bada morze. g 'ry.„ Pro i mnii.: 
dyrektor: Alarec::::ku. Andr::::ej "/a
biak, który gra J lum/etu odchod ... 1 

:::: teatru . . \pr011:1 · lo.\011 ·e. .. rali!J·.r 

Co miałem robić? Pojechałem 

na wakac_1e i wkułem na pla/y w 

Burgas tekst. Musiałem śmie z
nie wyglądać, od rana do nocy 
mówiąc „do siebie'" Wracam Do 
premiery. a termin byl sztywny 
zostafy chyba niecałe trzy tygo
dnie. No i zanurzyłem ię v. Sl'ck-
pirze. 

Scenograf Antoni Toś

ta ubrał mnie \\i czarną skórę (oj 
jeszcze w teatrach było trocht; 
pieniędzy) PoJi::dynck ukła<lal 

Marek Lech - walczyli my na dłu
gie. ciężkie szck pirowskic mie
cze. -w lev.ej ręce mieli'my z~bate 
ztylety. Alc:7 dał w ko· ć mnie 1 

Laertc owi (Jurek Dziedzic). a 

trzeciej generalnej w ferworze 
walki. coś tam nam ię pornylilo 
i Jureczek ciął mnie w głowę. Po
lała ii,: krC\.\.. na pogoto\\ iu (ak 
JU/ po konczonej generalnej) ja
ko. mnie .. 1aklaJ -tro\\ ali". 

Przygód do premiery było 
mnóstwo. Właśnie okładano za
b;1kowy <.lach piękneg biel kie
g h.:alru m1 dzią i na porannych 

rabach ciągle ''al iły młoty. Ja z 
dnia na dzień zrobiłem ict sła\.\

ny - no bo I lamlct. dziclam 
wyw iadó\\ i mow ię. 7e dla mm 
zagranic 1 lamlcta to fanta 'tyczna 
przygoda - do dyrektora (popatrz

ci' Pailstvvo jak "' ciągu tych trzy
dziestu pani lat zmienił się świat) 
p1z_ chodzi delegacja starszych 
aktorÓ\: z żądaniem, żeby Mo
kro\\ icc"1 \He zcic t:aczął się za
chm\ Y\\ a· jak na arty t~ przysta
ło . Chodzi po mieście w krótkich 
spod nkach. z plecakiem. a na do
datek m · \\ 1. ie I amlet to przygo
da przecież Teatr to Śv. iąty111a 

zluki ! '! Tak, tak. to prawda. 
A jaki był kandal gdy 

mocując się z "być albo nie być'" 
zaproponowalcm, że ze wzglcrdu 
na to, że rzecz powszechnie zna
na. może bę<lę mÓ'w ił mon log 
d mikrofonu. Mikrofon S/1::k-
p1rzc'? Nic minęło trz)dzic'u lal 

i nikogo nie dziv.i nagi H miel 
g\\alt na Ofelii ... mikrofon. 

( JC zcze jedno 'm1eszn1.: 
zdarzenie. Przed pierw zą ge-

neralną perukarz. znany w całej 

teatralnej P l ce. pan Ry ?ard 
Paluch zapro ił mnie na mycie 
głov„y i zrobił mnie na ja ncgo 

)ondyna - no bo Hamlet - tak 
uważali koledzy - mu i być blon
dynem. 

Premiera. Przyjechał mój 
nieodżalowanej pamięci przyja
ciel Marek Perepec7ko z Czar
kicm Owerkowiczcm i \\ pre
zencie wręcz) l mi ooogromną 

butelkę"" hi ky (ile to wted k z
towalo! ). 

Wspominam to \\ s,ryst
ko ,,ze łzą \.\ oku". Wspaniałych 
Gertnidę i Klaudiusza - pań t\\a 
Mak ymowiczów. Kazia Czaplę -
Grabm-za. Zby zka Cieślara - R -
senkrantza ... 

M inirło trzydzi ·ci lat 
i wio ną dostałem zapros.zi:nic 
do Gdań ka na Zjazd HamlctÓ\\. 
Zjechało nas calkiem poro. \'> 

RO 'E~CRANTZ - zymon Cempura. 

różnym wicku, ·lawnych i 
znanych tylko \\ woich 'rod w 
skach - co nic znaczy. że go zy J1. 
W amo południc na Olu •1m r-
gu z dziesięciu scen crz 1iały 
nieśmiertelne skm pira. 
Wieczorun grai i· 1 n 1 t udo\\ ie 
Tealni Szck ·pir ki . partne-
rował i nam /. ' gdańscy 
koledzy. Tc 1 gania oglą-
dało'' sum c r>ar t ·icrcy ludzi. 

011 nu. profesorze 
dański Teatrze 

Dzięki Wam. któ
z \\'Zl10 ie z nicb)tll gmach 
„z ·k piro ' kiego teatru. któf) stał 

'' ·.ku \\ 7asach Szekspira 
dl'ięki z . .I h I tiad ". 

A na ·tępncg dnia lecąc 

( ) 1 L - 1111.:a culpa. ak: Kąd mo
gkm wiedzieć) do Kato\\ic pomy
'lałcm - mamy Jubilcu z. Dwidcie 
lat ASZEGO TEATR - noblesse 
oblige. a może „Hamlet'-? 

:\Jard Mokrrm·iecki 



Oleksandr Owerczuk - · ·en 
biarz (ASP I 98Br. LWÓ\\ 

roku 1960, syn m:zb1arza \\ 
lecznic ciLicli pracę pomi ·I 
sz tuką sakralną\\ k ' 1 • h 
Ukrainy i Ro 1i. 

W l:uar!i 1975 1998 n;1 •111 

Tea rn Pol kiego Wć L\.\ow1c zost I uz 1-

l eżn 1ony od kultury polskiej . Nic pomu
gła na to praca'" Tele\\IZJi Lwow. k1ej. 
teatrach Ukrainy i Rosj i. do <lzis m.lmirn ia 
Zbigniewa Herberta i Brunona . chul1a 
k ienią. roku 2002. '' 11 O. rucmicę r i
sarza. v. Charkov.·ie. spotkał Jacka Kłe:;· f

fa i '' hotelu centralnym rrtcz cal~\ noc 
słuchał "Ballady o ch ul zu" nad gło'''l 
pomnika Lenina za oknem . Poczym we 

wrześniu, roku 2012 w Płocku. mia.I za 
szcryt n'1pic ię wina z .I zelt.:m ( .• Był to 
uczywisty plagiat popclnion) na innym 
Jozdlc, mój ojciec ... ")* . Tym ra.tcm. 
okazał się nim Pan Jan Nowick i. \.1ijala 
120. rocznica PisarLa. Twarl'ą w twar„ 1 

Hamletem Płock im . Wraca do kia ztoru. 
Do RosJ 1. Do Rostowa-nad-Donem. Do 
koścmla Ostatniej Wieczerzy. Po części 
służbowo . Od dziev.ięciu lat Lam rzcżbi 
ołtarz g/owny i Drogę Krzyiową H 1rn; 
0!1.d.sandm1• rdwk.com. nic wszystkl 
naraz. Jak zwykle je icn i ą. ra7 na D\\ ie
ście Lal całujl' Teatr Płocki. 
*Bruno Sc/111/::. „ 'kfep1 · (\'11u111011m1·e •• 

Opracmranie Olek.sa11dr (Ji1·e1t-::11f.. 

zem,Yslaw 'tarcyniak. - muzyk - ne-
ci. ta. :.i.ranicr i kompozytor. pochodzi 7 

rodLin) l> tradycjach teatralnych. Ab ol
\\ Cllt Akaucmi1 MuI}'czncj im. Frydery
ka Chopina w Warszawie (2002). 

W 2008 roku ro;poczęła się 

Jcg \\Spółpraca z Teatrcm Dramatycz
n) mim. Jerzego zaniawsk1ego w Płoc
ku ula l..tórcgo skompOllO\\UI muzykę 
do kilku spektakli. 

Jest autorem wie lu opra\\ mu
Z) cznych. j ingl i radiowych. d 2004 
r iku w ·p li rac 1,1e jako muzyk z Ploc!..ą 

Ork1c:trą ~ - r foniczną im W. Lutosla\\ 
~ki •go J.: ·t t i tarszym In truktorem 
Art) ·tycznvm I spolu Pidni i Tańca 
Uniw rsyt ·tu \\ ir zirnskicgo .. Warsza
\\ ianka' 

.11.:go :uanz·1cjl! do Ro::.mó11 ::. 

f'iotrcm \' rcz_ cri i i z udziałem Jana 
Nowickiego byl) '~ 2011 roku nomin -
wane do pre t1żoweJ nagrody Srebrnych 
\.1asek. W 20 12 rok u spektakl został za
rcJC lrowany pr/ez Polskie Radio. 

M u,ryka Przemysława l\larcynia
ka pod tyt ułem Tnumf i S/,111"C1 ?dobyła 
I nagrodę w ogólnopolskim kon ursie 
na he.111 ał i moly\\ przewodni ni \ oi -
\\ )filtwa Lubuskiego. 

Piotr Ś'"italski - aktor mim. a111ma
lor kultury. twórca spektakli dla dncc1 
Posiada ponad pięcnastoletnit: doświad

c/cnie ceniczne. woje umiej tnos 1 

kształcił pod okiem· t:l7bicty PastecJ..1ej. 
TadeusJ'a Winnickiego. _ tcf'ana 1 ie
dzialkowskiego 

W -pólpracowal 7 aktorami Wroda\ -
skiego Teatm Pantomim) . 

Bartłomiej Magdziarz - absolwent 
wac-.;ztl\\~l-iej Akademi i Teatra lnej im. 
Alcksanura Zelwerowicza 2008 l Wy
st1,;pc•'' al \\ warszawskich teatrach: Po
w. 1:chn_ ·m. Kamienicy. Capitolu. Syn!-

tc 

zer ze j publicmośi: jest znany 
z st:riali · D11ręc::.yc·id. Lud::ie Clmdego i 
P/1•hw11e1 

Drugą jego pasją. ob k aktor
(\\ a. Jest mul) ka al temat~\\ na. 

• pra a magisterska poswięcona 
P0 '' atnic czlonki

ScbLI! ana - Zofii Ry ió" nic. 
prni.:o\\<ll / Tcatn:m ow}m '' . łur-

cairem taromic j. kun " Warsn1-
\\ 11:. ~ pło;;k im Tcatrre 1adcbiuto 'al rolą 
S. B. '' spektaklu zymona Bogacza Tr::n:h 
m~O:l-=y-::.11 11 · ró;:mm 11 i"/w w reżyserii Julii 
Pa'' km skicj. 

:\Jichal Żolyński Lcgoroczn) absoł
'' enl \\ydzialu Lalkarskic=go Panstw' -
WCJ WyżS7c j . zkoły Teatralne.i tm. Lu
d\\ ika Solskiego we Wrocławiu . 

Dehiulm\ał w Scenie Polskiej w 

C1eskim Cil!..V)llic rolą Alcksandr..i Gtov.a 
w ... -pi:ktal-. Iu MikohiJa Gogola Grac::.i: \\ re
źyserii Bogdana Kokot.k.i. 



Adam ł_J ka wski „ Ten stary Teatr" 
- komisarz wy tawy dr Barbara Konarska-Pabiniak 

Mirosław Łakomski „Nowy plakat teatralny" HAMLET - ebastian Ryś, OFELIA - Katanyna Anzorge 
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www.teatrplock.pl e-mail: teatr@teatrplock.pl 

Koordynator pracy artystycznej - Ewa Cichocka 
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