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[ Notatnik wąsatego blogera ) 

Poniższy tekst poświęcam pamięci 

moich drogich kolegów, aktorów, którzy 

w czwartek wieczorem 31 maja 1973 roku 

razem ze mną stali na deskach tarnowskiej sceny, 

kiedy uniosła się kurtyna i zaczqf się ... 

HAMLET 
... bohater kazdej epoki . Jeden z największych mitów europej
skiego teatru . Postać, która opuściła scenę, by funkcjonować 
w najszerszej świadomości społecznej wszystkich okresów 
nowożytnej kultury, konkretyzowana na tysiące sposobów. 
Wciąż zmieniająca oblicze . Modelowana na obraz i podo
bieństwo kolejnych pokolen . Wykładnik 1 symbol przeróżnych 
światopoglądów. Archetyp. 

(A. Żurowski, Szekspiriady polskie, Warszawa, 1976.) 

Skoro tak pojemna i uniwersalna jest ta hamletowa narracja, to o czym 
ona opowiada? Czego jest archetypem? Muszę wyznać, że ostatniego 
dnia maja 1973 roku (O, Dionizosie! To j u ż 38 lat temu!) dane mi było 
zagrać rolę księcia Dani i w niezbyt odległym od Rzeszowa Teatrze Tar
nowskim w spektaklu w reżyserii Giovanniego Pampiglione, w czasie 
dyrekcji legendarnego Ryszarda Smożewskiego . Od tamtej pory roz
myślałem o postaci Hamleta jeszcze wielokrotnie . Czasami wydawało 
mi się, że j akiś jego sekret udało mi się na własny użytek rozwikłać, 
w ięc już miałem swe myś li przelać na papier, lecz coś - chyba Anioł 

Stróż - zawsze mnie przed tym krokiem powstrzymywało. I dobrze, bo 
Hamlet ciągle pozostaje nieodkrytą krainą - The Undicovered Country 
- jak nazywa go Steve Roth w książce pod takim tytu łem, mimo tego, 
że od chwili, gdy pierwszy aktor (Richard Burbage) wcielił się w tę rolę, 
upłynęło około czterystu jedenastu lat. 
Roth zastanawia się m.in.: ile lat ma książę Danii? co robił podczas po
bytu u piratów i jak długo był z nimi? dlaczego Hamlet nazywa Po lo
niusza „fishmonger" i „Jephte" (pierwszy epitet należałoby rozum ieć 

jako „ handlarz żywym towarem", „stręczycie l ", a nawet „alfons", gdyż 
Hamlet postrzega go poprzez relację z Ofe l ią)? O jakiej gwieździe mówi 
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Bernardo w scenie pierwszej? Dlaczego tak wielkie wraże ni e robi na 
Hamlecie opowieść o starej Hekubie? 
Książka Steve'a Rotha jest skrzyżowaniem powieści detektywistycznej 
z opowieścią humanisty pełną pasj i i głębokiej erudycj i. Zachęcam do 
jej lektury ! 
Oczywiście, dobrze wiem, że nad zgłębieniem tajemnicy Hamleta ludz
kość długo jeszcze będzie się zastanaw iać i mnożyć najdziwniejsze teo
rie na jego temat. Podobnym przeświadczeniem kierowa ł się zapewne 
profesor Horace Howard Furness, gdy pisał: 

I wreszcie proszę was, błagam - nie piszcie kolejnego eseju 
o Hamlecie. W katalogu mojej ulubionej biblioteki znajduje 
się ponad czterysta tytułów - książek, komentarzy, wykładów 
- poświęconych tej jednei sztuce, a jest to, jak sądzę, jedynie 
zapowiedź tego, co ma nadejść . („. ) Gdyby powiedziano mi, że 
mój najbliższy przyjaciel wkrótce wyzionie ducha, lecz można 
go jeszcze uratować, jeśli pozwoli mu się przedstawić własną 
teorię na temat Hamleta, bez wahania odparłbym : Niech ginie/ 
Niech umiera! 

(M. Wi śniewski, Granice kontroli. Hamlet, [w:] „Kronos" nr 3, 2011.) 

Pragnę zatem raczej, niby święty Brendan, swobodnie dryfować po 
tych tajemnych wodach, napotykając rozma ite cudowne wyspy i po 
powrocie dziel i ć się wrażen iam i, niż w j akiejś quasi-dysertacj i wdać 
się w szczegółowe dzielenie włosa na czworo. Napiszę o tym, co mn ie 
w Hamlecie wraz z u pływem lat interesowało, z nadzieją, że zachęcę 
Państwa do odbycia samodzielnej podróży w te północne rejony ... 

POCHODZEN I E 
Początki opowi eści o Hamlecie giną w pomroce dziejów. Składające się na 
n ią poszepty, pomruki, jęk i i poświsty usłyszano niegdyś na dalekiej półno
cy w krainie lceland. Na południe p rzywiały ją być może porywiste uderzenia 
brata Boreusa, północno-zachodniego wiatru !1<ipwv, Skirona - chłodnej, su
chej i silnej północnej wichury, niszczącej uprawy rolne. Jednak przyniesiona 
przez nią historia jest tak gorąca jak położone w lodowej krainie skąd Skiron 
wieje, wrzące źródła doliny Haukadalur - bijący powol i Geysir i gwałtowny 
Strokkur. 
Istnieje wiele korzeni dramatu Szekspira. Przywołam tutaj niektóre z nich. 
Historią duńskiego królewicza o imieniu Amleth, a może Ambales, mającego 
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przydomek Amlódi (co okazało się bardzo ważne), zainteresowali się Duń
czycy. Około 1200 roku została ona zapisana po łac.inie jako Vita Amlethi, 
w czwartej księdze Gesta Danorum uczonego Saxo Gramatyka. 
Już w tej pierwotnej wersji była to pełna namiętności, ponura i gwałtowna 
opowieść o władzy, miłości, zazdrości, zdradzie, zemście i śmierci. Dwaj bra
cia, Orvendil i Fengi, otrzymall zwierzchnictwo nad Jutlandią od króla Duńczy
ków, Riarika Slyngebonda. Wkrótce potem Orvendil ożenił się z córką Riarika, 
Geruth. Amleth był Ich pierwszym i jedynym dzieckiem. Fengiego przepełn i 

ła zazdrość o małżeństwo brata, chciał sam władać Jutlandią. Zamordował 
więc Orvendila, po krótkiej żałobie pojął za żonę Geruth i ogłosił się jedynym 
wladcą Jutlandii. Amleth, chcąc pomścić morderstwo ojca, zabił stryja, dzięki 
czemu odzyskał prawa do tronu. Bohater nie zginął, tak jak ma to miejsce 
u Szekspira, ale po śm i erci Fengiego sam został władcą i przeżył jeszcze wiele 
przygód. 
Inną wersję opowieści podaje anonimowa saga o przygodach króla Hrólfra 
Kra kiego i jego klanu - Skjoldungs (Hrólfr Kraki's saga). Warto nadmienić, że 
w tej historii zamordowany przez brata Froda (Fródi) król Hrólfr, miał dwóch 
synów Helgiego (Halga) i Hróarra (Hrodgara), co może korespondować z szek
spirowskimi rolami Hamleta i Horacego. Badacze korzeni arcydzieła Szekspi
ra zauważyl i również, że „Amlódi" - przydomek skandynawskiego bohatera, 
oznaczał człowieka szalonego (du//, stupid) albo po prostu głupca (foo/). 
Opowieści Saxo Gramatyka cieszyły się w renesansowej Europie dużą popu
l arnością także na południu kontynentu. Topos Hamleta przeniknął do Italii 
- ks ią żę du ński stał się bohaterem jednej z Histoires Tragiques Matteo Ban
dello (1566- 1583), a póiniej, za sprawą poety i tłumacza Fran~oisa de Belle
foresta, do Francj i. Belleforest, wzbogacając pierwotną opowieść, miał nadać 
bohaterowi nowy i ważny rys - nie opuszczające go odtąd usposobienie me
lancholiczne. 
Większość badaczy uważa, że pierwszy dramat o Hamlecie ulożył Thomas 
Kyd - elżbietański dramatopisarz, który zmarł w zapomnieniu w więzieniu. 
Jego pomysłem miała być pojawiająca się postać ducha zamordowanego ojca 
Hamleta, domagająca s i ę od syna zemsty na stryju za zbrodnię. 

Kilka lat późn i ej, około roku 1600, powstało arcydzieło Szekspira - The Tragical 
History of Hamlet, Prince of Denmark. Szekspirolodzy datują jego powstanie 
na lata 1598-1601 (prawie na pewno) lub (być może) na ostatnie dwa lata 
XVI wieku. Prapremiera odbyła się między rokiem 1602 a 1603. Wnioskuje się 
o tym z notatki ze Stationers' Register - rejestru prowadzonego przez Londyń
skie Towarzystwo Sprzedawców Artykułów Piśmiennych, który pozwa l ał do
kumentować prawa do tantiemów ze sprzedanych książek, stanowiąc wcze-

' 
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sną formę dzisiejszego prawa autorskiego. Notatka ta sporządzona została 
26 lipca 1602 roku i dotyczyła sztuki granej przez Trupę Lorda Szambelana pt. 
The Revenge of Hamlet Prince [of] Denmark (Zemsta Hamleta Księcia Danii). 

MIEJSCE PRAPREMIERY 
Prapremiera Hamleta odbyła się w l ondyńskim „The Globe Theatre", a tytuło
wą rolę zagrał Richard Burbage - jeden z właścicieli teatru. 
Teatr „The Globe" sam w sobie jest zjawiskiem arcyciekawym. Interesujące 
informacje na jego temat znaleźć można w książce Sztuka pamięci (The Art 
of memory, 1966; w polskim przekładzie Witolda Radwańskiego), autorstwa 
Dame Frances Amelii Yates DBE (1899-1981) - brytyjskiej historyk, wybitnej 
badaczki fi lozofii renesansowej, neoplatonizmu i europejskiej myśl i hermetycz
nej, współpracownicy słynnego Instytutu Warburga, gdzie zbudowano tradycję 
badań interdyscyplinarnych nad historią, filozofią, re ligią i sztuką. Ks i ążka Yates 
uznana została za j edną z najważn i ejszych książek typu non-fiction XX wieku . 
Prezentuje ona h istorię pamięci od czasów starożytnej Hellady po Renesans. 
Autorka omawia teorie licznych fi lozofów, którzy zajmowali się mnemoniką 
(Arystoteles, Platon, Cyceron, Kwintyl ian, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, 
Petrarka, Lullus, Giordano Bruno, Kartezjusz, Leibnitz) . Na takim tle pojawiają 
się analizy odnoszące się do wpływu sztuki pamięci na filozofię, re l igię, ma
larstwo, architekturę, teatr i wreszcie na symbolikę i ikonografię rozmaitych 
zakonspirowanych stowarzyszeń (m.in. zakon Syjonu, wolnomularze czy różo 

krzyżowcy ) . Przyjmując taką perspektywę Yates interpretuje m.in. malarstwo 
Giotta, Boską komedię Dantego, architekturę gotyckich katedr czy „prote
stanckie koncepcje dydaktyczne". Stawia także kontrowersyjną l jednocześnie 
fascynującą hipotezę o pewnym sekrecie szekspirowskiego teatru „The Glo
be", rzucającą nowe światło na znaczenie teatru elżbietańskiego w europej
skiej tradycj i hermetycznej. Jak czytamy we wstępie do Sztuki pamięci: 

Do najbardziej pasjonujących fragmentów książki należą nie
wątpliwie te, w których Yates śledząc dzieje mnemoniki od
krywa materiał, na podstawie którego dokonuje przekonującej 
rekonstrukcji szekspirowskiego teatru „The Globe'', którego 
wygląd pozostawał ( ... ) dla historyków teatru i szekspirologów 
w duzym stopniu tajemnicą 

(F. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa, 1977.) 

Praca Yates ukazała się w 1966 roku. Jej odkrycie poprzedziło dokonaną trzydzieści je
den lat później (1997) rekonstrukcję oryginalnego londyńskiego „The Globe Theatre". 

' 
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Yates w Sztuce pamięci przywołuje postać i poglądy Roberta Fludda (1574- 1637) 
- jednego z ostatnich renesansowych filozofów magicznej tradycj i hermetycznej. 
Zbudowany przez niego system mnemoniczny przybierał formę teatru. Sztukę pa
mięc i Fludd dzie l ił na: ars rotunda i ars quadrata. Według niego „pamięć można 
wzmocnić tylko sztucznie; albo za pomocą medykamentów, albo poprzez dzia
łanie fantazj i skierowane na ideas w sztuce okrągłej lub na wyobrażen ia rzeczy 
cielesnych w sztuce kwadratowej" (F. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa, 1977). 

W niemieckich wydaniach prac Fludda bardzo istotną rolę odgrywały ilustracje 
- skomplikowane obrazy, silnie nasycone tajemniczą symboliką. I nteresujące pytanie 
w związku z nimi postawiła Yates: „w jakim stopniu jedna z tych ilustracji odzwiercie
dla pewien prawdziwy londyński teatr?" Udzielając odpowiedzi, autorka Sztuki pa
mięci zauważa, że mnemoniczne gmachy Fludda, stanowiące kombinację wspomnia
nych sztuk: kwadratowej i okrągłej, jego teatr pamięci, który miał być umieszczony 
w niebiosach (kontekst znaków zodiaku), stanowił nie tyle budynek składający się ze 
sceny i widowni, ale samą scenę. Pierwsze wyobrażenie teatru Fludda widnieje na 
ilustracji z rozdziatu poświęconego ars memoriae z jego wydanej miedzy rokiem 1617 

a 1621 Utriusque Casmi, Maiaris scilicet et Minoris, metaphysica, physica, atque tech
nica Historia. Na diagramie wyobrażającym Zodiak, obok znaku Barana, widnieją dwa 
rysunki przedstawiające malutkie sceny teatralne. Jest sprawą interesującą i znaczącą, 
zdaniem Yates, że na następnej stronie znajduje się także rysunek sceny teatralnej. 
Szkice są tak umieszczone w książce, że gdy zostaje ona zamknięta, ilustracja Zodiaku 
nakrywa i l ustrację przedstawiającą teatr, chociaż : 

Nie jest to własciw1e teatr, lecz („. ) scena . Sciana w głębi to 
frans scenae z pięcioma wejściami, tak jak w teatrze klasycz
nym. Jednak nie jest to klasyczna scena . Jest to elżbietańska lub 
jakubiańska scena wielopoziomowa . Trzy wejścia znajdują się na 
parterze, dwa z nich są w kształcie otwartych luków, natomiast 
środkowe, dwuskrzydlowe drzwi na potężnych zawiasach, tutaj 
na wpół otwarte, mogą być zamykane. Pozostałe dwa wejścia 
znajdują się na piętrze i wychodzą na taras z blankami. w srod
ku pomiędzy nimi znajduje się zwracający uwagę element sceny, 
a mianowicie wykusz okienny polozoneJ na piętrze komnaty 

(F. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa, 1977.) 

Autorka Sztuki pamięci uważa, że przedstawiona przez Fludda scena jest rze
czywistą sceną teatru, w którym odbyła się światowa prapremiera Hamle
ta. W rozdziale zatytułowanym Teatr mnemoniczny Fludda a Globe Theatre 
szczegółowo omawia wzajemne za l eżności dzieła renesansowego filozofa-

' 
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-okuitysty i teatru, gdzie grano sztuki genialnego angielskiego dramaturga. 

Tam odsyłam czytających te słowa, a zwłaszcza tych, których kusi wiedza ta

jemna i poznanie meandrów ludzkich myśli . A jest to zadanie i fascynujące, 

i niełatwe. 
Pierwszy teatr „Pod Kulą Ziemską" zbudowano na Bankside w roku 1599. 
Spłonął on doszczętn ie w 1613 roku . Ze zgliszcz podniesiono go w 1614. 

W 1642 został przez purytan ostatecznie zamkn i ęty, a w 1644 zburzony. 

Zrekonstruowano go po trzystu pięćdziesięc i u pięciu latach, w 1997 roku . 

Czy jest możl iwe, aby stał się czymś w ięcej n iż tylko jedną z wielu londyńskich 

turystycznych atrakcji? 

NAJSŁYNNIEJSI WYKONAWCY ROLI HAMLETA 
Po raz pierwszy, jeszcze w czasie życia Szekspira, w posta ć Hamleta 

wcie l ił s i ę Richard Burbage (1568- 1619). Ten znakom ity angielski ak

to r był prawdz iwą gwiazdą teatru el żbieta ń skiego i na l eża ł do czołów

ki wykonawców ró l szekspirowskich. Grai nie tylko Hamleta, ale także 

Otella, Ryszarda Il i i króla Leara . Burbage występował rów ni eż w sztu 

kach Bena Jansona (Volpone i The Alchem ist), Johna Marstona (The 

Molcontent ), Johna Webste ra (Księżna Ma/fi ) oraz Francisa Beaumon 

ta i Johna Fletchera (The Maid's Tragedy) . 

Burbage charakteryzował się potężną budową ciała . Za uważono, że 

przez swą t u szę pocił s ię w scen ie pojedynku z Laertesem i dlatego 
dramaturg dodać mia ł do roli Gert rudy słowa : „On tłustej komplek

sj i/I tch u krótkiego. Hamlecie, masz eh ustkę,/Obetrzyj sob ie czoło" 

i c hw i l ę póź ni ej: „Czekaj , obetrę ci twarz". W oryg in ale zatem pierw

szy Hamlet - spocony grubas - stoi w jawnej sp rzecznośc i z teatra In ą 

tradycj ą, gdzie do tej roli wyb ierano na ogół artystów szczupłych . 

Wojna o teatr, która zaczęła s i ę jeszcze za życia Szekspira, spowodowa

ła, że Hamlet ponownie pojawił się na scen ie dopiero w roku 1773, czyli 

mniej więcej po stu siedemdzi esięciu latach teatralnego niebytu. Mówi 

się, że Szekspi r został skazany na banicję przez estetów z epoki Oświece

nia; dla Wo ltera był ponoć umysłem ciemnym i barbarzyńsk i m . Literatu

ra wszak nie pamięta j uż ani dramatów, ani poezji Woltera. Jednak kiedy 

przebrzmiało Oświecenie, przyszedł romantyzm, który przywróc ił li teratu 

rze i teatrowi twórczość angielskiego geniusza. 
Pod kon iec XVI II wieku realizowano nowe teatra lne wersje Hamleta - gra

no go już na tzw. scenie pudełkowej, staw i aj ącej przed aktorem nieco inne 

zadania n i ż deski teatru „Pod Kulą Ziemską". Scena pudełkowa, zwana takźe 
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włoską, z rampą, kanałem dla orkiestry, tylnym prospektem i kurtyną od

c i nającą j ą momentami od widowni, w przeciwieństwie do otwartej sceny 

dawnego „The Globe", miała zupełn i e inny charakter i stwa rzała nowe moż

liwości - pozwalała na wywoływanie różnych efektów iluzjonistycznych oraz 

stosowan ie skomplikowanych urządzeń technicznych, maszyneri i służącej 

zm ianom dekoracji itp. 

Postacią Hamleta zainspirował się wielki angielski aktor David Garrick (1717-

- 1779) i zagrał go w Dublinie w Theatre Royal przy Smock Lane. Od tego cza

su rola Hamleta była jedną z głównych ró l jego repertuaru . Grywał ją takźe 

w londyńskim Drury Lane Theater, którego był dyrektorem I który uczyn ił 

wiodącą sceną Londynu i Europy. Uważa się , że Garrick przywrócił Szekspira 

angielskiemu, a także, jak się okazało, europejskiemu teatrowi i uczynił go an

gielskim poetą narodowym. 

Innym słynnym wykonawcą rol i Hamleta był Edmund Kean (1789--1833) 

- Anglik, uważany w swoich czasach za najwybitniejszego aktora w histori i. 

Był pionierem tzw. romantycznego stylu gry, pozostającego w opozycji do 

tradycji klasycznej i polegającego na nadawaniu postaciom cech indywidu

alnych, ekspresywnym wyrażan iu emocj i. Po śmierci wuja, Mosesa Keana, 

który wprowadził go w sekrety teatru, Edmund rozpoczął samodzielne stu

dia nad charakterami ról szekspirowskich, co zaowocowało tym, iż pierwszy 

raz zagrał Hamleta w York Theatre w wieku czternastu lat. Jego największym i 

os i ągnięciami zawodowym i były znakomite kreacje postaci Szekspira na słyn

nej londyńskiej scenie Dru ry Lane. Juliusz Słowacki podczas swojego pobytu 

w Londyn ie w 1831 roku zobaczył Keana w roli Ryszarda Ili i zachwyc ił się jego 

nowatorską grą . 

Jest rzeczą oczywistą, że starano się wartościować, porównywać i hierarchizo

wać kreacje licznych wykonawców roli Hamleta . Poniżej przywołam dwie listy 

wymien iające znakomitych odtwórców tej ro li. Pierwsza to lista, nazwijmy 

j ą, anglosaska, a druga polska. Nie są to rankingi. Postać Hamleta grana była 
przez ogromną liczbę bardzo dobrych skądinąd aktorów. Nie jest więc ważna 

ko l ej ność na l iśc i e, ale sam fakt znalezienia się na którejś z nich. 
W tym miejscu pozwo lę sobie na małą dygresję - Jak uświadom i ł mi pewien 

ceniony reżyser, największą reformę i modern izację teatr p rzeszedł po wy

na lezieniu elektrycznej żarówki . Stała się ona nowym, znakomitym źródłem 

światła w teatrze, zastępując świece łojowe, oświetlenie gazowe itp. Prace 

nad tym wynalazkiem prowadzili różni naukowcy już od lat 40. XIX wieku 
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(m.in. Heinrich Gbbel, 1854). Największe osiągn ięci a jednak na tym polu to 

efekt eksperymentów Anglika - Josepha Wilsona Swana (brytyjski patent 

na świecące włókno węglowe w bańce, z której wypompowano powietrze, 

1860). E lektryczność szybko stała się bardzo popularna, także w teatrach. 

W Operze Paryskiej w 1849 roku efekt wschodu słońca po raz pierwszy uzy

skano wykorzystując światło łuku elektrycznego. Na żarówkę trzeba było cze

kać do 1882 roku, a sterownie oświetlenia gazowego dopiero na przełomie 

wieków zastąpiły pulpity rozdzielni elektrycznych . 

Uzasadnione jest twierdzenie, że wprowadzenie regulowanego oświetle 

nia gazowego, a następnie elektrycznego w reflektorach przyczyniło się do 

rozwoju teatru realistycznego, a potem do wielkiej reformy teatru. Jednym 

z historycznych osiągnięć w tej dziedzinie była przygotowywana przez dwa 

lata inscenizacja Niebieskiego ptaka Maurice'a Maeterlincka w moskiewskim 

MChAT (1908), w reżyserii Konstantego Stanisławskiego, w której obok wielu 

nowatorskich efektów św ietlnych wykorzystano m.in. latarn i ę magiczną i pro

jekcję filmową . Na ziemiach polskich w 1893 roku w nowo oddanym do użyt

ku publicznego Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie zastosowano oświ etle

nie elektryczne, w 1897 w nowoczesnym budynku teatra lnym w Sosnowcu, 

a w 1898 w letnim drewnianym teatrze „Rusałka" w Lublinie. 

Wracając do wykonawców, można powiedzieć, że na ni żej zamieszczonej liście 

słynnych aktorów grających ro l ę Hamleta, zdecydowana wi ększość to Hamleci 

wieku elektryczności, Hamleci oświetlani żarówką e l ektryczną. Sami możeci e, 

drodzy Państwo, zastanowić s i ę, czy dla tej ro li ma to j ak ieś znaczenie. 

Na l iśc i e anglosaskiej wym ienieni są: 

Edwin Booth (1833-1893) - Amerykanin, pochodzący z aktorskiej rodziny 
z Połudn ia. Grał Hamleta w latach 1860-1870 w Nowym Jorku. Opinia pu

bl iczna uważała go za największego amerykańskiego aktora szekspirowskiego 

XIX wieku. 
Równie znanym jak on jest w USA jego brat, John Wilkes Booth, także aktor, 

który 14 kwietnia 1865 roku w Ford's Theatre w Waszyngtonie, dokonał zabój

stwa Abrahama Lincolna. Było to pierwsze z czterech zabójstw prezydentów 

USA. Lincoln, będąc głową państwa w okresie wojny secesyjnej, wa lnie przy

czynił się do zwycięstwa Unii i zniesienia niewolnictwa. Na południu do dz iś 

nadal uważa się go jednak za tyrana, który pod pretekstem zachowania jed

ności państwa odmówił stanom południowym prawa do wolności . Niejeden 

konfederat mógłby może za Hamletem powtarzać „Dania jest więzien iem". 

14 kwietnia 1865 roku wieczorem prezydent wraz ze swą żoną udał s i ę do Te
atru Forda w Waszyngtonie, by obejrzeć graną tam tego dnia komedię Toma 

' 
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Taylora Nasz amerykański kuzyn. Lincoln i jego goście przyszli nieco spóźnien i. 

Gdy prezydent ukazał się w swej l oży, aktorzy przerwali grę, a orkiestra zain

tonowała tradycyjną melodię powitalną dla prezydentów amerykańskich Hail 
to the Chief. Zaraz potem Lincoln us iadł i przedstawienie wznowiono. Bartło

miej Kozłowski następująco opisał to zdarzenie: 

' 

Gdy prezydent był już w teatrze, w znajdującym się obok barze 

siedział niejaki John Wilkes Booth, 26-letni aktor, znany ze swe

go poparcia dla niewolnictwa. Wypiwszy do końca drinka udał 
s i ę do teatru i przez nikogo niezauważony wszedł do korytarza 

prowadzącego do lozy prezydenckiej, zaryglował za sobą drzwi, 

a następnie - trzymając w jednej ręce pistolet, a w drugiej szty

let- po cichu otworzył drzwi samej loży. Potem wymierzył pisto
let w głowę prezydenta, z tyłu tuż nad lewym uchem i strzelił do 

niego z odległości 10 cm. Na zamachowca rzucił się obecny na 

miejscu major Rathbone, ale padł raniony w ramię sztyletem. 

Dokonawszy zap lanowanej zbrodni, Booth wyskoczył z loży na 
scenę i wymachując sztyletem krzyczał Tak to zawsze dzieje 

się tyranom". Następnie szybko zbiegł . Postrzelony Abraham 

Lincoln siedział nieruchomo z głową pochyloną do przodu. Kula 

zamachowca przeszła przez mózg i utkwiła tuż za okiem. Ranne

go prezydenta przeniesiono do pensjonatu znaidującego się po 

drugiej stronie ulicy. Ciało ułożono na ukos łóżka, które byto za 

krótkie dla wysokiego niemal na dwa metry Lincolna . Wokoło 
gromadzili się dygnitarze i medycy, lecz c1 ostatni nie byli w sta

nie nic zrobić. 15 kwietnia 1865 roku o godz. 7.22 prezydent 

Lincoln zmarł. Booth podczas ucieczki złamał nogę, lecz zdołał 

dotrzeć do czekającego nań konia i wraz z pomagającym mu 

Davidem Heroldem udało mu się uciec z Waszyngtonu na połu

dnie. Mieszkańcy Południa nie udzie lili mu jednak zbyt w ielkiej 

pomocy. 26 kwietnia 1865 roku kryjówkę Bootha i Herolda na 

terenie farmy Garretta w stanie Wirginia otoczył oddział kawa

lerii z Nowego Jorku. Usłyszawszy wezwanie do poddania się, 

Herold opuścił kryjówkę . Booth zginął w stnelaninie. Nie jest 

jasne, czy został zastnelony przez żołnierzy, czy popełnił samo

bójstwo. Czterej wspólnicy Bootha, w tym David Herold zosta

li postawieni pned speqalnie zwołanym sądem wojskowym 

i 4 lipca 1865 roku publicznie powieszen i 
(http://kalendarium.polska.pl) 
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Sir Henry Irving, właśc iwie John Henry Brodribb (1838-1905) - angielski 

aktor, reżyser i antreprener. Był pierwszym aktorem, któremu nadano szla

chectwo. Posiadał honorowe doktoraty uniwersytetów w Cambridge, Du

blinie i Glasgow. Osiągnął znaczny sukces artystyczny i materia lny. W latach 

1878-1899 kierował Lyceum Theatre w Londynie, gdzie wystawiał przede 

wszystkim sztuki Szekspira, w których grał główne role. Szczególnie wyso

ko ocen iany był duet aktorski, jaki stworzył z Ellen Terry - matką słynnego 

Edwarda Gordona Craiga. Hamleta zagrał w 1874 roku w bezprecedensowej 

ilośc i dwustu spektakli. 

Johnston Forbes-Robertson (1853-1937) - był angielskim aktorem i przedsię

biorcą teatralnym. Księcia Danii zagrał w 1898 roku . Uważano go za najlepszego 

Hamleta w XIX wieku i najlepszego aktora swoich czasów, mimo jego niechęc i 

do pracy na scenie i własnego przekonania o braku aktorskiego temperamentu . 

Wśród wielu fotografi i przedstawiających aktorów wcie l ających się w postać 

ks ięcia duńskiego, które obej rzałem przy okazj i pisania niniejszego tekstu, 

w pam ięć zapadła mi szczególnie jedna - przedstawiająca właśn ie Johnstona 

Forbesa-Robertsona. Przedstawia ona scenę drugą z drugiego aktu, w której 

Hamlet trzyma w dłon i książkę i za moment rozpocznie się jego rozmowa z Po

loniuszem, w której padną słynne słowa: [P]: „Cóż to czytasz, mości książę?" 

[H) „Słowa, słowa, słowa". Zdjęcie to bowiem wywołało refleksję nad tym, cóż 

mógł czytać bohater Szekspira? Okazuje si ę, że sprawą tą zainteresowani byli 

także liczni szeksp irolodzy. 
Dawni nudziarze uważa l i, że są to Próby Montaigne'a (Essais de Messire 

Michel seigneur de Montaigne, Chevalier de l'Ordre du Roi, et Gentilhom

me ordinaire desa Chambre). Autor, francuski urzędn i k, dyplomata, polityk 

z czasów Henryka li, Karola IX i Henryka Ili, poddając siebie wnikliwej intro

spekcji zapisa ł w tej książce swoje ogromne doświadczenie wykształconego, 

inteligentnego i sceptycznego umysłu, bacznie obserwującego otaczającą go 

rzeczyw istość . W konkl uzji miał jednak powiedzieć: „Zgubą dla człowieka jest 

przeświadczen ie, iż wie". Jego renesansowe dzieło zapowiadało do pewne

go stopn ia czasy Oświecenia . Sceptycyzm i głęboka autoanaliza Montaigne'a 

mogą, jak sądzę, być bliskie charakterowi Hamleta, ale czy ta lub inna lektura 

ma naprawdę znacznie dla aktora grającego tę rolę? Możliwe jednak, że tak, 

gdyż czytaj ąc recenzje z najnowszych real izacji Hamleta odnoszę wrażen ie, 

że obecnie lektu rą księcia bywają jakieś idiotyczne pisemka i teksty mocno 

podejrzane. Wyobraźmy jednak sobie Hamleta czytającego np. książkę ku

charską, krótką h istorię Wszechzwiązkowej Komunistycznej Parti i (bolszewi

ków), podręczn i k zarządzania Petera F. Druckera, Raport o rozwiązaniu WSI 

' 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 15 

Antoniego Macierewicza, przecieki z Wikileaks Juliana Paula Assange'a itp. 

Sami Państwo widzicie, że dociekania na temat lektury Hamleta mogą być 

przedmiotem niezłej zabawy. „ 

John Barrymore (1882-1942) - amerykański aktor znany z licznych ról szek

spirowskich. Po raz pierwszy wywołał sensację rolą Hamleta na Broad

wayu (ponad sto spektakli) w 1922 roku; swój sukces powtórzył w Londy

nie w roku 1925. 

John Gielgud (1904- 2000) - uważany za największego angielskiego aktora 

XX wieku . Zagrał Hamleta ponad pięćset razy w latach 1930-1945. Ponadto 

w 1964 roku wyreżyserował sztukę Szekspira na Broadwayu z Richardem Bur

tonem w roli głównej . 

Gustav Grundgens (1899-1963) - niemiecki aktor teatralny i filmowy, reży

ser, producent, dyrektor teatrów. Uważany jest za najwybitniejszego aktora 

niemieckiego okresu Ili Rzeszy; n iewątpliwie był również najpopularniejszym 

aktorem w ówczesnych Niemczech. Rolę Hamleta zagrał w Staatliches Schau

spielhaus w Berlinie w 1936 roku. 
Działa l ność aktorska i reżyserska Grundgensa rozkw itła w drugiej połowie lat 

trzydziestych . Wielu krytyków uważa, ie właśnie w jego berlińskim teatrze 

w czasie wojny klasyczny teatr niemiecki osiągnął swój najwyższy poziom. 

Czytamy w Wikipedi i: 

' 

Sam Grundgens zaznat w tym okresie licznych przywilejów (zo

stał członkiem pruskie] Rady Stanu, otrzymał tytuły generalne

go intendenta oraz aktora paristwowego) i zdobył o l brzymią 

popularność, popartą znacznym majątkiem (m in luksusowa 

wil la, luksusowe samochody, konie) . Jego gaża za film wynosiła 

wówczas 80 tysięcy marek, gdy np. pensja ministra w hitlerow

skim rządzie wynosiła 20 tysięcy. O jego towarzystwo zab iega

li czołowi przedstawiciele nazistowskiej elity. Dzięki poparciu 

najwyższych czynników w państwie Gnindgens mial znaczną 

swobodę twórczą, m .in . w 1939 zrealizował film Dwa swiaty, 

w którym pojawiły się motywy miłości homoseksualnej, oficjal

nie zakazanej i potępianej w Ili Rzeszy. (.„) Gustav Grundgens 

w znacznej mierze został sportretowany w postaci głównego 

bohatera Hendrika Hofgena w powieści „z kluczem" Mefisto 

Klausa Manna. Drogi Manna i Grundgensa rozeszły się jeszcze 

w latach dwudziestych . Klaus Mann był przeciwny związkowi 
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swojeJ siostry z aktorem. Po opuszczeniu Niemiec po dojściu Hi
tlera do władzy, Mann wytykał dawnemu przyjacielowi służenie 
rezimowi hitlerowskiemu i bliskie kontakty z Goringiem. Przed
stawił go w powieści jako sadomasochistę, podczas gdy krązące 
płotki zarzucały aktorowi homoseksualizm czy biseksualizm. 

(http:/ / pl.wiklpedia.org) 

Warto, jak sądzę, na jego przykładz i e poddać głębszej refleksji powikłane 
i dwuznaczne relacje, jakie niekiedy panują między twórcami a światem po
lityki. Przykładem wielkiego aktora uw ikłanego w politykę jest w Polsce m.ln. 
osoba nieżyjącego Tadeusza Łomn ickiego. Zagadnienie to nie zostało dotąd 
zbadane i opisane w sposób wyczerpujący. A szkoda. J eżeli np. za główne źró
dło dziejów polskiego teatru okresu PRL-u (1945- 1989) uznać lubelski i łódz

ki Teatr Wojska Polskiego pod kierownictwem stalinowskiego działacza pik. 
Władysława Krasnowieckiego, to musi zastanawiać długi szereg znakomitych 
twórców, aktorów, reżyserów, scenografów etc., którzy urządzali pielgrzymki 
do tej zatrutej „krynicy wolności". Te peregrynacje miały i nadal mają swoje 
konsekwencje. 

Sir Laurence Olivier (1907- 1989) - wieloletni dyrektor Teatru Narodowego 
w Londynie, producent teatra lny, aktor, reżyser; uważany za najw iększego 

aktora szekspirowskiego epoki. Szlachecki tytuł nadała mu królowa Elżbieta 
li w nagrodę za osiągnięcia teatralne. W 1937 roku był pierwszym Hamle
tem granym w Old Vie Theatre, później sztukę Szekspira realizował w Elsy
norze (Elsinore Castle) .. Polskim widzom znana jest realizacja filmu Hamlet 
z sir Laurence'm Olivierem, za który nagrodzony został w 1949 roku Oska
rem za najlepszy film i najlepszą ro l ę męską . 

Z 1i atru Narodowego odszedł w 1968 roku, kiedy zarząd Teatru nie wyraził 
zgody na wystawienie sztuki Soldaten Rolfa Hochhutha, sugerującej, że Win
ston Churchill zaaranżował śmierć gen. Sikorskiego nad Gibraltarem. 

Maurice Evans (1901-1989) - brytyjski szekspirowski aktor. Po raz pierwszy 
zagrał Hamleta w Old Vie Theatre w latach 1934-1935; triumfował także w tej 
roli na Broadwayu w roku 1938 i 1945. 
Kiedy rozpoczęła się li wojna światowa Evans mieszkał w Nowym Jorku 
i pracował jako wojskowy oficer kulturalny (Army Entertainment Section) na 
Centra lny Pacyfik. Na podstawie Hamleta zrealizował swoją słynną G./. ver
sion (G.1.- skrót od 'General (Government) lssue' -ogólny pobór do wojska 
amerykańskiego; tak też potocznie nazywa się amerykańskiego żołnierza) . 

l 
• 
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t 
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Jego adaptacja tekstu oryginalnego na potrzeby widowni złożonej z żołnie
rzy okazała się tak popularna, że w 1945 roku przeniesiono ją na Broadway. 

Richard Burton (1925-1984) - aktor wa lijski . Hamleta zagrał w Old Vie The
atre w 1953 roku oraz w spektaklu wyreżyserowanym przez sir Johna Gielguda 
w 1964 na Broadwayu. Kreacje bohaterów szekspirowskich w jego wykonaniu 
były wysoko cen ione przez krytykę, ale prawdziwą popularność zdobył dzięki 
rolom w amerykańskich filmach z udziałem jego późniejszej żony Elizabeth 
Tylor (m. in. Kleopatra, Kto się boi Wirginii Woolf?, Poskromienie złośnicy) . 

David Warner (ur. 1941) - był gwiazdą realizacji Hamleta przez Petera Halla 
w Royal Shakespeare Company w sierpniu 1965 roku, przeniesionej późn iej 

do Aldwych Theatre i wznowionej w 1966. Felietonista i krytyk teatralny, Alan 
Brien, zauważył, iż Peter Hal l zobaczył w Hamlecie współczesnego młodego 
radykała sparaliżowanego głęboką, dotykającą wszystkich sfer egzystencji (od 
re ligii do polityki) apatią woli, sprawiającą, że jego życie było właściwie nie
możliwe. Rolę Ofelii zagrała w tym spektaklu słynna Glenda Jackson. 

Richard Chamberlain (ur. 1935)- pierwszy amerykański aktor od czasu Johna 
Barrymore'a, który zagrał Hamleta w Londynie. Miało to miejsce w późnych 
latach 60. po zakończeniu realizaCJ i serialu Dr Kildare, będącego źródłem nie
zwykłej popularności aktora. Krytycy pisali, że w wersj i przygotowanej dla ka
nału Hallmark TV w 1970 roku Chamberlain zagrał księcia Danii z dużą swadą. 

Włodzimierz Siemionowicz Wysocki (1938-1980)- człowiek-legenda, aktor, 
pieśnia rz , poeta rosyjski, mąż Mariny Vlady. Jako aktor zyskał sławę swoimi 
kreacjami w Teatrze na Tagance oraz kilkoma rolami filmowymi. Dła większo

ś c i byt przede wszystkim pieśniarzem . Śpiewał niskim, ochrypłym barytonem, 
przy akompaniamencie gitary (później również z orkiestrą) pieśni trudne, wy
magające kunsztu aktorskiego i ekspresji . Między 1971 a 1980 rokiem w mo
skiewskim Teatrze na Tagance Włodzimierz Wysocki zagrał Hamleta. Rola ta 
w jego wykonaniu przeszła do historii. Należy do grona kilku nielicznych ak
torów spoza angielskiego kręgu językowego, wpisanych na anglosaską listę 
wykonawców tej roli . 

Derek Jacobi (ur. 1938) - popularny angielski aktor i reżyser filmowy, wystę

pujący często w telewizji. Dużą popularność przyniosła mu rola Klaudiusza 
w znanym również polskiej widowni serialu BBC Ja, Klaudiusz (1976). Z Ham
letem pierwszy raz zmierzył się w 1963 roku, gdy na zaproszenie sir Laurence'a 

' 
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Oliviera wciel ił s ię w postać Laertesa w Teatrze Narodowym w Londynie, 
w produkcji Petera O'Toole'a. W 1978 roku zagrał główną rolę w sztuce Szek

spira w Prospect Theatre Company, dzięki czemu zdobył międzynarodową 

popularność - jego Hamlet wystawiany był w Angli i, Egipcie, Grecji, Szwecji, 

Australi i, Japonii i Chinach. Spektakl zaprezentowano też w Kronborg Castle 

w Danii, znanym jako zamek Elsynor. W 1980 roku zagrał Hamleta w BBC 

i w Royal Shakespeare Company, a w 1988 wyreżyserował go w Renaissance 

Theatre Company i w Phoenix Theatre w Londynie. 

Christopher Walken (ur. 1943) - amerykańsk i gwiazdor filmowy, telewizyjny 

i teatralny, nagrodzony Oskarem za drugoplanową rolę w słynnym Łowcy jele
ni Michaela Ci mino. Z racj i swej charakterystycznej urody grywał główn ie role 

psychopatów, szaleńców i ludzi pozostających na marginesie życia . Równie 

często wystepowal jako filmowy czarny charakter. 

W tym miejscu chciałbym przywołać pewną bliska mi opinię Walkena, która 

idealnie koresponduje z polskimi realizacjami sztuk klasycznych : 

Ta realizacja Hamleta ( ... ) miała odgrywać się albo na Marsie, 

albo gdzieś tam ... Kostiumy były dziwaczne, bardzo dziwacz

ne, a producent nazwał to koncepcją produkcyjną . Mnie się to 

okropnie nie podobało. Byliśmy ubrani jak ze Star Trek, kostiu

my z olbrzymimi wywatowanymi ramionami. Wykłócałem się, 

ale m1 powiedziano, że publiczność jest zmęczona i znudzona 

og l ądaniem wciąż takiego samego Hamleta i ze trzeba wprowa

dzać jakieś zmiany. Taki sposób realizowania Szekspira w Wiel

kiej Brytanii przybrał już rozmiary epidemii i dojdzie wkrótce do 

tego, ze jeśli ktoś wystawi Hamleta klasycznie, uznany zostanie 

za nowatora . To szaleństwo . 

(http:/ / www.tigriffith.com) 

Kenneth Charles Branagh (ur. 1960) - brytyjski aktor, reżyser i scenarzysta, 

znany głównie ze swojej pasji do adaptacj i sztuk Szekspira. Chyba nie tyl

ko wśród młodszych widzów popularna jest jego kreacja zabawnej postaci 

głupawego profesora Gilderoya Lockharta w fi lmie Harry Potter i komnata 
tajemnic (2002) . W latach 80. na l eżał do zespołu prestiżowej Royal Shake

speare Company. Sukcesem zakończyła s ię jego ekranizacja Henryka V (no

minacja do Oskara w kategoriach: reżyseria, najlepszy aktor), Wiele hafasu 
o nic i znanego również polskiej widown i Hamleta (nominacja do Oskara 

w kategorii : scenariusz adaptowany). Grał Hamleta w RSC w 1992 roku. 
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Bardziej znany Hamlet filmowy w zamyśle m iał być ponadczasową opowie

śc i ą o morderstwie, korupcji i zemście, więc akcja sztuki Szekspira została 

przeniesiona do XIX-wiecznej sceneri i Pałacu Blenheim. Bardzo efektownie 

wykonana realizacja, ale przyznam się, że mnie nie przekonała . Może dlatego, 

że mam konserwatywne usposobienie. No, i ta bródka Hamleta.„ 

Ralph Nathanie! Twisleton-Wykeham-Fiennes (ur. 1962) - angielski aktor 

fi lmowy i teatralny. Pochodzi z bardzo twórczej rodziny {ojc iec był foto

grafem, matka pisarką i malarką) . Podobno j est dalekim kuzynem Jego 

Królewskiej Wysokości Karola, księcia Walii. 
Aktor popularność zyskał m.in. dzięki rolom: Heathcliffa, pełnego sprzecz

ności , porywczego buntownika o wrażliwości romantyka, zagranego w fil 

mie Wichrowe wzgórza z Juliette Binoche (1992), sadysty-oficera SS, Amona 

Gotha w Liście Schindlera Spielberga {1993), pilota Llszló Almasy w Angiel· 
skim pacjencie (1996) . Wielokrotnie nominowany do Oskara. Hamleta, na

grodzonego prestiżową Tony Award (1995), zagrał w Empire w Londynie i na 

Broadwayu z Tarą Fitzgerald (jako Ofelią) i Francescą Annis {w roli Gertrudy) . 

Ralph Fiennes jest także kolejnym w naszym spisie aktorem, który wystąpił 

w sadze o Harrym Potterze - w tym popularnym wieloczęściowym filmie za

grał odzyskującego swą straszną moc lorda Voldemorta. 

Toby Stephens (ur. 1969) - angielski aktor i reżyser filmowy. Hamleta zagrał 

w 2004 roku w Royal Shakespeare Company. 

David Tennant (ur. 1971) - rolę Hamleta grał w Roya l Shakespeare Compa

ny w 2008 roku oraz w produkcji zrealizowanej następnie w BBC. To jeszcze 
jeden „potterowiec'' - wcielił się w postać Barty Croucha Jr. w filmie Harry 
Potter i czara ognia (2005) . 

Ostatn im Hamletem na l iście anglosaskiej jest Michael Sheen (ur. 1969). 
Podobnie jak Richard Burton, Sheen jest Walijczykiem. Grai w fi lmach: Un
derworld, Pozew o mifość czy Frost/Nixon . Mnie podobała się jego interpreta
cja roll premiera Wielkiej Brytan ii Tony' ego Blaire'a, którą zagrał w 2006 roku 

w filmie o Elżbiecie Ił pt. Królowa (The Queen) z zapadającym w pamięć wy
stępem Helen Mirren . Jego Hamlet grany jest aktualnie (od października 2011 

do stycznia 2012) w l ondyńskim Young Vie. Pasjonat Hamleta może zatem 
odbyć podróż do Londynu i obejrzeć dosłownie ostatnią realizację arcydzieła 

Szekspira w ojczyźn ie twórcy. 

' 
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A teraz lista polska . Prapremiera polska dramatu Hamlet (The Tragedy 
of Hamlet, Prince of Denmork) odbyła się w Teatrze Wojciecha Bogusław

skiego we Lwowie dziewiątego września 1798 roku. Rolę tytułową zagra ł 

Wojciech Bogusławski. Poniżej spróbowałem wyliczyć, niestety nie wszyst
kich, a jedynie większość polskich Hamletów od początku XX wieku. 

[1] Teatr Miejski, Lwów, data premiery: 1902-10-28, Hamlet - Józef Śliwiński ; 
(2] Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, Kraków, data premiery: 1921-04-
-02, Hamlet - Karol Adwentowicz; [3] Teatr Polski, Warszawa, data premie
ry : 1939-04-04, Hamlet - Aleksander Węgierko; (4] Teatr Miejski im. Juliu
sza Słowackiego, Opole, data premiery: 1946-09-11, Hamlet - Jerzy Renard 
Bujański; [5] Teatr Polski, Warszawa, data premiery: 1947-07-17, Hamlet 
- Marian Wyrzykowski; [6] Teatry Dramatyczne (Teatr Polski ), Poznań, data 
premiery: 1950-10-19, Hamlet - Tadeusz Białoszczyński; (7] Stary Teatr im. 
Heleny Modrzejewskiej, Kraków, data premiery: 1956-09-30, Hamlet - Le
szek Herdegen; (8] Teatry Dramatyczne (Teatr Polski), Wrodaw, data prem ie
ry : 1958-03-15, Hamlet - Piotr Kurowski; (9] Teatr Powszechny, Warszawa, 
data premiery: 1959-01-29, Hamlet - Adam Hanuszkiewicz; (10] Teatr Nowy, 
Łódź, data premiery: 1960-05-28, Hamlet - Micha! Pawlicki; [11] Bałtyck i Te
atr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Koszalin-Słupsk, data premiery: 
1960-06-20, Hamlet - Stanisław Brejdygant; [12] Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 
data premiery: 1960-08-13, Hamlet - Edmund Fetting; [13] Teatr im. Woj
ciecha Bogusławskiego, Kalisz, data premiery: 1961-03-09, Hamlet - Maciej 
Borniński; [14) Teatr Dramatyczny, Warszawa, data premiery: 1962-11-11, 
Hamlet - Gustaw Holoubek; (15] Teatr Śląsk i im. Stanisława Wyspiańskiego, 
Katowice, data premiery: 1963-01-05, Hamlet - Stanistaw Niw i ński; [16) Te
atry Dramatyczne (Teatr Współczesny), Szczecin, data premiery: 1963-04-19, 
Hamlet - Czesław Stopka; [17] Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce-Radom, 
data premiery: 1964-05-03, Hamlet - Aleksander Iwaniec; [18] Teatr im. Ada
ma Mickiewicza, Częstochowa, data premiery: 1967-04-15, Hamlet - Cezary 
Chrapkiewicz; (19) Teatr Rozmaitości, Kraków, data premiery: 1967-12-02, 
Hamlet - Zdzisław Wardejn; [20] Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszów, 
data premiery: 1968-01-20, Hamlet - Bohdan Kiziukiewicz; (21) Teatr im. Ste
fana Jaracza, Olsztyn-Elb ąg, data premiery: 1968-02-03, Hamlet - Zygmunt 
Nawrocki; [22] Teatr Dramatyczny, Wałbrzych, data premiery: 1968-03-02, 
Hamlet - Kazimierz Motylewski; [23] Teatr im. Juliusza Osterwy, Lublin, data 
premiery: 1968-10-19, Hamlet - Andrzej Gazdeczka; [24] Teatr im. Wilama 
Horzycy, Toruń, data premiery: 1970-01-31, Hamlet - Marek Bargiełowski; 
(25] Teatr Narodowy, Warszawa, data premiery: 1970-04-16, Hamlet - Da-
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niel Olbrychski; (26] Teatr Polski, Poznań, data premiery: 1970-04-18, Hamlet 
- Aleksander Iwaniec; (27] Teatry Dramatyczne (Sala im. Księcia Bo l esława), 

Szczecin, data premiery: 1971-01-15, Hamlet - Wacław Ulewicz; [28] Teatr 
Telewizji, Hamlet - W. Ulewicz; Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź, data premie
ry : 1972-03-30, Hamlet - M. Bargiełowski; (29] Teatr Ziemi Krakowskiej im. 
Ludwika Solskiego, Tarnów, Scena Powszechna, data premiery: 1973-05-31, 
Hamlet - Łukasz Pijewski; (30) Teatr Telewizji, data premiery: 1974-01-28, 
Hamlet - Jan Englert; (31) Teatr Wybrzeże, Gdańsk, Teatr na Targu Węglowym, 

data premiery: 1974-11-23, Hamlet - Krzysztof Gordon; (32] Teatr Ochoty, 
Warszawa, data premiery: 1977-07-31; [33] Teatr im. Ju liusza Słowackiego, 
Kraków, data premiery: 1978-09-16, Hamlet - Jerzy Gratek; (34) Teatr im. 
Juliusza Osterwy, Lublin, data premiery: 1978-10-21, Hamlet - Piotr Sucho
ra; [35] Wrocławski Teatr Pantomimy, Wrocław, data premiery: 1979-07-26, 
Hamlet - Marek Oleksy; [36) Teatr Dramatyczny, Warszawa, data premiery: 
1979-12-28, Hamlet - Piotr Fronczewski; [37] Teatr Polski, Bielsko-Cieszyn, 
data premiery: 1980-10-18, Hamlet- Marek Mokrowiecki; (38] Słupski Teatr 
Dramatyczny, Słupsk, data premiery: 1981-04-06, Hamlet - Krzysztof Tyn iec, 
Janusz Cichocki; (39] Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, data 
premiery: 1981-06-19, Hamlet - Jerzy Stuhr; [40] Stary Teatr im. Heleny Mo
drzejewskiej, Kraków, data premiery: 1981-11-28, Hamlet - Jerzy Stuhr; [41] 
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego, Tarnów, data premiery: 1982-06-06, 
Hamlet - Paweł Korombel; (42] Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, 
Białystok, data premiery: 1983-02-26, Hamlet - Krzysztof Nowik; (43] Teatr 
im. Stefana Jaracza, Olsztyn, data premiery: 1983-03-27, Hamlet - Jan Cze
chowicz; (44] Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, Warszawa, data premiery: 
1983-04-30, Hamlet - Jerzy Kryszak; (45) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, 
Jelenia Góra, data premiery: 1985-06-08, Hamlet - Jerzy Senator; (46] Teatr 
Telewizji, data premiery: 1985-11-11, Hamlet - Jan Frycz; (47] Teatr Ochoty, 
Warszawa, data premiery: 1985-12-04, Hamlet - Tomasz Mędrzak; (48] Te
atr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa, data premiery: 
1986-06-01, Hamlet - Wojciech Malajkat; (49] Drugie Studio Wrocławskie, 
data premiery: 1987-03-13, Hamlet - Kermit Dunkelberg; [SO] Teatr Śląski 
im. Stan i sława Wyspiańskiego, Katowice, data premiery: 1987-11-27, Hamlet 
- Grzegorz Przybył; [51] Teatr Dramatyczny, Legn ica, data premiery: 1987-12-
-04, Hamlet-Jan Karow; [52) Stary Teatr Im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, 
data premiery: 1989-06-30, Hamlet - Teresa Budzisz-Krzyżanowska; [53) Teatr 
Telewizji, data premiery: 1992-01-27, Hamlet- Teresa Budzisz -Krzyżanowska; 

[54] Teatr Dramatyczny, Warszawa, data premiery: 1992-12-10, Hamlet - Ma
riusz Bonaszewski; [55] Teatr Polski, Bydgoszcz, data premiery: 1994-04-27, 
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Hamlet - Marian Czerski, Krystian Nehrebecki; (56] Lubuski Teatr im. Leona 
Kruczkowskiego, Zielona Góra, data premiery: 1996-06-01, Hamlet - Grzegorz 
Emanuel; (57] Teatr Wybrzeże, Gdańsk, data premiery: 1996-11-09, Hamlet 
- Mirosław Baka; [58) Teatr Polski, Bielsko-Biała, data premiery: 1997-06-07, 
Hamlet - Kuba Abrahamowicz; [59] Teatr Rozrywki, Chorzów, data premiery: 
1998-11-01, Hamlet - Piotr Kondrat; [60] Teatr Rozmaitości, Warszawa, data 
premiery: 1999-10-22, Hamlet-Jacek Poniedziałek; [61) Krakowski Teatr Sce
na STU, Kraków, data premiery: 2000-12-01, Hamlet- Radosław Krzyżowski, 

Krzysztof Zawadzki; [62] Teatr Ochoty, Warszawa, data premiery: 2001-02-24, 
Hamlet- Wojciech Solarz; (63] Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica, data 
premiery: 2001-04-23, Hamlet - Tomasz Kot; (64] Teatr Dramatyczny im. Jerze
go Szaniawskiego, Wałbrzych, data premiery: 2001-06-08, Hamlet- Piotr Kon
drat; (65] Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego, Tarnów, data premiery: 2001-
-06-09, Hamlet - Jan Mancewicz; (66] Teatr Polski, Szczecin, data premiery: 
2002-06-07, Hamlet - Maciej Tomaszewski; [67] Teatr Nowy, Łódź, data pre
miery: 2003-01-30, Hamlet - Oskar Hamerski; (68] Teatr Telewizji, data pre
miery: 2004-03-29, Hamlet - Michał Czernecki; (69] Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 

data premiery: 2004-07-02, Hamlet - Marcin Czarnik; [70] Teatr im. Juliusza 
Osterwy, Lublin, data premiery: 200~11-20, Hamlet - Jacek Król; (71] Teatr 
Zagłębia, Sosnowiec, data premiery: 2005-04-02, Hamlet- Mariusz Zaniewski; 
{72] Studium Teatralne, Warszawa, data premiery: 2005-11-2; (73] Teatr Dra
matyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych, data premiery: 2006-05-21, 
Hamlet- Piotr Kondrat; (74] Teatr Stajnia Pegaza, Sopot, data premiery: 2006-
-12-10, Hamlet - Adam Biernat; [75] Teatr Nowy fm. Tadeusza Łomnickiego, 
Poznań, data premiery: 2007-05-26, Hamlet - Paulina Chruściel; (76) Teatr Pol
ski, Wrocław, data premiery: 2008-05-25, Hamlet - Michał Majnicz; (77] Przed
stawienie impresaryjne {Hamlet 44), data premiery: 2008-08-01, Hamlet 
- Maciej Wyczański; (78] Teatr Telewizji, data premiery: 2008-08-04, Hamlet 
- Maciej Wyczański; (79] Teatr im. Wilama Horzycy, Toruń, data premiery: 
2008-11-08, Hamlet - Grzegorz Woś; (80] Scena Polska, Czeski Cieszyn, data 
premiery: 2009-11-26, Hamlet - Tomasz Kłaptocz; [81] Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego, Kalisz, data premiery: 2010-02-27, Hamlet, syn poprzedniego 
króla - Artur Zawadzki; [82) Teatr Bagatela fm. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 
Kraków, data premiery: 2010-10-01, Hamlet - Wojciech Leonowicz; (83] Teatr 
im. Stefana Żeromskiego, Kielce, data premiery: 2011-05-07, Hamlet - Tomasz 
Nosinski; (84] Teatr Nie-Ma, Szczecin, data premiery: 2011-06-03; 

Żeby zastanowić się, choć przez krótką chwilę, nad Hamletem w języku 
polskim musimy powrócić do postaci Davida Garricka. Byt on z pochodze-

' 
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nia Niemcem, a to właśnie Niemcy odegrali w XIX wieku niebagatelną rolę 

w popularyzacji Szekspira, a zwłaszcza Hamleta w Polsce. Tym, którzy chcie

liby poznać dzieje realizacji dramatów Szekspira w Europie i Polsce, polecam 
znakomite prace teatrologa - Andrzeja Żurowskiego. Tutaj chc iałbym tylko 

króciutko opisać ścieżkę duńskiego księcia na polskie sceny. 

Wiedzę o wizerunkach Hamleta w teatrze niemieckim XVIII wieku następnym 

pokoleniom przekazał gdańszczanin Daniel Chodowiecki, który uwiecznił na 
swych rycinach Hamleta w wykonaniu znakomitego niemieckiego aktora Jo

hanna Brockmanna. Krótko przed hamburskim debiutem Brockmanna, Lon

dyn zachwycił się Hamletem, którego kreował David Garrick w Drury Lane. 

Opis gry Garricka zawdzięczamy krytykowi teatralnemu Georgowi Lichten

bergowi. Po hamburskiej premierze Hamleta Brockmanna zaczęto porówny

wać oba wykonania, a w całych Niemczech zaczęła się hamletowa gorączka, 

o czym pisał A. Żurowski: 

Można przybyć do Wiednia o każdej porze roku, z pewnością 

natrafi się na sześciu do ośmiu bezczynnych wykonawców roli 

Hamleta. Nie grają oni zie, umieJą się zaprezentować, tu i ów

dzie coś podpatrzyli, trochę dodają ze swoich własnych umie

jętności, dobrze się ubierają 1 produkują coś, co można przyjąć 
jako popularnego Hamleta. (.„) Za wzorowych Hamletów tego 

okresu, twórców kreacji niejako modelowych uchodzili Josef 

Lange (od 1773, Wiedeń), Johann Franz Hieronymus Brock
mann (od 1776 Hamburg, a od 1778 Wiedeń), Friedrich Ludwig 

Schroder (od 1778 Hamburg, Berlin, 1780 i 1781-85 Wiedeń) 
oraz Johann Friedrich Reineke (od 1778 Drezno, Lipsk, Praga, 
Berlin) . 

(A. Żurowski, Szekspiriady polskie, Warszawa, 1976.) 

Podwaliną tej wielkiej tradycji tworzonej przez czwórkę znakomitych aktorów 

pozostaje najwcześniejsza z interpretacj i - Langego, zaś punkt odniesienia 

wyznacza kreacja Brockamanna i stanowi ona miarę doskonałości w Niem

czech i Austrii. Jak relacjonował Jerzy Got: 

Brockmann przejął szereg pomysłów Garricka. Widząc po raz 

pierwszy ducha, tak jak Anglik, zrzucał swój kapelusz z głowy. 

Podążając za zjawą, tak samo jak tamten, zasłaniał się wycią

gniętym mieczem, jego kroki były niepewne, postawa drżąca. 
W całej tej scenie u obu aktorów górował lęk 1 ociąganie. Słynny 
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monolog- za przykładem Garricka - wszyscy aktorzy niemieccy 

mówili beznamiętnie i abstrakcyjnie. Nawet pewne rekwizyty 

- jak chustka w ręku Hamleta - przeszły z Londynu na scenę 

hamburską („.). W całej roli Brockmann silnie podkreślał ton 

ironii i kpiącego humoru, m.in. w scenie przysięgi i w rozmowie 

z Ofelią . Szaleństwo Hamleta, potraktowane przez Brockman

na z wyrażnym upodobaniem, nie było udaniem, spod którego 
przegląda trzeżwy umysł, lecz rzeczywistym obłędem . Był to 

Hamlet Jaskrawy, z wyraznie rozłozonym1 akcentami. 
(J. Got, Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogus/owski i teatr lwowski 

1789-1799, Kraków, 1971.) 

W końcu też nadszedł czas na Hamleta w języku polskim . Jak stwierdził 

A. Żurowski, polski Hamlet wyrasta „z długiego procesu ścierania się różnych 
konkretyzacj i w XVII I w ieku, a zwłaszcza francuskich i niemieckich prób zna

lezienia dla tej sztuki wyrazu scenicznego (m.in. Ducis, Le Toureur, Heufeld, 

Schri:ider etc.)". Trzeba przypomnieć w tym miejscu dwa Istotne dla polskiej 

listy wykonawców scenariusze: Wojciecha Bogusławskiego Hamlet, królewic 
duński. Tragedia w pięciu aktach Shakespeare'a, z niemieckiego, według po
prawy Schr&Jera przełożona, zamieszczony w czwartym tomie Dzieł drama
tycznych Bogusławskiego (Warszawa 1821, s. 5-159) oraz Hamlet, królewic 
duński. Traiedya w 5 aktach w Angielskim Języku przez Wiekopomnego Sha
kespeare'a napisana, Z Niemieckiego zaś Polskim piórem przez Jana Nepomu
cena Kamińskiego przełożona. W Minkowicach drukowano 1805 Ru. Unikato

wy egzemplarz znajduje się w Bibliotece Jagie l l ońskiej (sygnatura 24944/1). 
Zatem pierwszego polskiego przekładu tekstu Hamleta dokona! w 1797 roku, 

sto osiemdziesiąt jeden lat po śmierci autora, Wojciech Bogusławski i zreali 

zował tragedię na scenie we Lwowie. Jego Hamlet przetłumaczony został pro

zą, nie z języka oryginału, lecz z wersji francuskich i niemieckich, a jego kształt 

dramaturgiczny, a co za tym idzie także sceniczny, daleko odbiegał od pier

wowzoru. Bogusławski wyeliminował ze sztuki postaci grabarzy, zrezygnował 

z epizodu wyjazdu Hamleta do Anglii, skróci! czas akcji do trzydziestu godzin 

i ograniczył ją do dz i esięciu miejsc, wreszcie zmienił zakończenie sztuki tak, 

by pozostać wiernym regułom klasycystycznym (jedność akcji), opuści! także 

wątek Fortynbrasa, uważając, że nie przynależy on do historii Hamleta. 

Bogusławski swoje myślenie o sztuce wyraził w dołączonych do scenariusza 

Uwagach nad Hamletem. Zdaniem Żurowskiego, traktował Hamleta w kate

goriach opowieści kryminalnej z wyższych sfer i historii psychologicznej, a nie 

jako tragedię władzy czy sztukę o historii. Bogusławski znał dobrze teatr nie-

' 
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miecki i umiejętnie korzystał z jego doświadczeń, rea l izował bowiem Hamleta 
po niemiecku na scenie austriackiej we Lwowie w 1796 roku. Lwowska pre
miera szekspirowskiego arcydz i eła 9 kwietnia 1798 roku wypadła z na leżytym 

splendorem: 

Króla grał znający hamburską prapremierę Schrbdera Kazimierz 
Ows1ńsk1, Ofelię powierzono Franciszce Pierozyńskiej, zas rolę 
tytułową objął sam Bogusławski Kiedy po powrocie do War
szawy Bogusławski wznowił Hamleta, rolę tytułową oddał Szy
manowskiemu, królową - Truskolaskiej, Ofelię - Ledóchowskiej 
a Laertesa - Pawłowiczowi. Przeróbkę Bogusławskiego grywano 
przez całe lata, a choć cieszyła się sporym powodzeniem, nigdy 
me nalezała do największych sukcesów sceny Bogusławskiego. 

(A. Żurowski , Szekspiriady polskie, Warszawa, 1976.) 

Na dalsze sceniczne losy polskiego Hamleta wpłynął drugi znakomity antre
prener polskiego teatru - Jan Nepomucen Kamińsk i, który, jak p is ał Żurowski : 

„skroi! bohaterowi Szekspira preromantyczną pelerynę". Egzemplarz Hamleta 
Kam i ńskiego został wydany na Podolu w 1805 roku. Sztuka w jego opracowa
niu grywana byla we Lwowie wiele lat. 
Jest rzeczą ciekawą i zabawną, że J. N. Kamiński, podobnie jak inni realizato
rzy Hamleta z tamtej epoki, poczynał sobie z tekstem dość dowolnie, pod
porządkowując interpretację tekstu Szekspira wymogom „sceny i okreś l onej 

wizji teatralnej", a wszystko, co kłóciło się z tym wyobrażeniem mus iało ulec 
zmianie bądź nawet redukcji . Taka zasada zdaje się być obowiązującą pod
czas rea li zacji Hamleta (i innych sztuk Szekspira) do dzi ś . Koresponduje to 
z ironicznymi uwagami Christophera Walkena o Hamlecie z 1982 roku. 
Kto chc i ałby poznać atmosferę towarzyszącą przygotowa iom do wystawie
nia sztuki i polemiki wokół prapremiery Hamleta oraz rozma ite ciekawostki 
związane z narodzinami pierwszych wersji teatralnych Hamleta i z osobami 
ich twórców, powinien koniecznie zajrzeć do książki Andrzeja Żurawskiego 
Szekspiriady polskie. 
Gdy czyta się o tych pierwszych, nieporadnie i niekiedy uroczo zabawnych zma
ganiach pierwszych realizatorów sztuk Szekspira o ich kształt scen i czna-językowy 

i porówna się je z wersjami współczesnym i tekstu i formy scen icznej, widać oczy
wiśc i e ogromne różn ice . Wypadnie zgodzić się z poglądem Henryka Zbierskiego: 

Shakespeare stworzył Hamleta dla tych, którzy zdolni są pojmować 
wielkie arcydzieło literatury światowej jako nieustający i stale zmie
niający się proces oddziaływania na nasz intelekt i na naszą wyobraź-
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nię, jako nieustający pochodnie tylko nowych metod i dyscyplin lite
raturoznawczych, ale jako pochód arcydzieła w naszej świadomości 
zbiorowej i indywidualnej, ogólnoludzkiej i narodowej, w percepcji 
uczonej, obwarowanej wiedzą o sensie każdego słowa zawartego 
w tej tragedii i wiedzą o duchu czasów, w jakich Hamlet Shakespe
are'a powstał, a takze w percepcji wszystkich tych umysłów, ktorych 
nie zepsuł dystans nauki i które percypują wyłącznie od strony emo
qonalnej. Wydaje mi się, ze Hamleta można przeczuć, odczuc, do
znac znacznie łatwiej, niż poznać i zgłębić. 

(A. Żurowsk i , Szekspiriady polskie, Warszawa, 1976.) 

Z całą pewnością można stwierdzić, że w Polsce posiadamy rozwin iętą i boga
tą kulturę obcowania z dziełem Will iama Szekspira. Z różnych ważnych przy
czyn politycznych, artystycznych i społecznych najważniejszym dla jej rozwoju 
okresem byty czasy PRL-u . W latach 1946-2011 wystawiano Hamleta siedem
dziesiąt dziewięć razy, a więc statystycznie w ciągu tych sześćdziesięc iu p i ęciu 

lat, każdego roku przynajmniej jeden raz inscenizowano tę sztukę. Które z tych 
spektakli należa loby z racji ich znaczen ia przywołać? Trudno o jednoznaczną 
odpowiedź. Krytycy wymien iają : 

t warszawski spektakl Arnolda Szyfmana z 1947 roku z Marianem Wyrzyk~w

skim (grany w tradycji melodramatu z pałacowym dramatem zemsty, odcina
j ący się od uniwersalizmu i aktua lizacj i}; 

• poznański spektakl Wi lam~ Horzyc_y z 1950 roku . z. Tade~szem Białoszczyń
skim (tragiczne zmaganie się człow i eka z tym, co zvie w nim samym 1 z tym, 
co istnieje poza nim); 

t krakowski spektakl Romana Zawistowskiego z 1956 z Leszkiem Herdegenem 
(Hamlet popaździernikowy zinterpretowany w optyce jednej, wybranej spra
wy i w całości polityczny. Elsynor stawał się figurą totalitarnego państwa, po
licyjnego kraju -więzien i a , w którym każdy szpieguje i zarazem jest szpiegowa
ny. To przedstawienie ogniskowało narastający w Polsce bunt.); 

t wrodawski spektakl Jakuba Rotbauma z 1958 roku z Igorem Przegrodzkim 
(spektakl odwrócony już od polityki, skupia! się na analizie opozycji między 
ideałem a rzeczywistośc i ą, j u ż nie zepsuty system, a wszechobecne „zlo" ob
raca w więzienie Elsynor); 

f warszawski spektakl Ireny Babel (1959) z Adamem Hanuszkiewiczem (Za,ra
żen i egzystencjalizmem - można powiedzieć o real izatorach Hamleta z konca 
lat SO., czytanego poprzez Byt i nicość Sartre'a i Obcego camusa; czarny ko
stium Hanuszkiewicza, szare stroje reszty aktorów, białe światło , raz ciemniej
sze, a raz mocniejsze. Był to dramat samotności człowieka . ) ; 
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ł łódzki spektakl Janusza Warmińskiego z 1960 roku z Michałem Pawlickim 
(mocno przemodelowany, poddany skrótowi i syntezie, ujęty w kategorii 
tragedii rodzinnej, którą wieńczy śmierć ks ięcia, po której „reszta jest milcze
niem"); 

ł koszalińsk i spektakl Tadeusza Aleksandrowicza z 1960 ze Stanisławem Brej
dygantem (W Danii-więzieniu przeciw Klaudiuszowi stawał człowiek miody 
w im ię przywrócenia prawości i kanon u etycznych norm. Dramat osobowo
śc i . Obraz walki o władzę. ) ; 

ł gdańskie przedstawienie Andrzeja Wajdy z 1960 roku z Edmundem Fettin
giem (pierwsza i chyba jedyna próba pełnego ucieleśn i enia idei Wyspiańskie 

go z jego Studium o Hamlecie - „W Polsce zagadką Hamleta jest to, co jest 
w Polsce do myślenia" ); 

ł bydgoski Hamlet Stanisława Bugajskiego z 1963 roku (przedstawienie utrzy
mane w tradycji dramatu namiętności z dodaną przez reżysera demoniczną 
postacią cienia zawsze towarzyszącego wydarzeniom); 

ł opolskie Studium o Hamlecie według Szekspira i Wyspiańskiego Jerzego Gro
towskiego z 1964 roku (Teatr Laboratorium 13 Rzędów, zjawisko w tamtej 
chwili węzłowe dla całej światowej awangardy, wywołał zgodny ze swym 
ideowym programem ferment. W ulotce Ludwika Flaszena rozdawanej przed 
spektaklem widzom czytaliśmy: 
„Hamlet - Żydem? Elsynorski dwór - nadwiślańskim Pospólstwem? Tematu 
przedstawienia nie stanowi w istocie kwestia żydowska i antysemityzm. Kwe
stia owa jest tylko szczególną, do drastycznośc i wyostrzoną postacią społecz

nego zabobonu, zakorzenionych w wyobraźn i zbiorowej stereotypów wro
gości i wzajemnego patrzenia na siebie ludzi, którzy wydają się sobie obcy. 
Hamlet - to abstrakcyjna refleksja nad życ iem, oderwany od praktyki popęd 
sprawiedliwości i naprawy świata . W oczach Pospólstwa - typ ks iążkowy, ca
dyk klep i ący przemądrzałe frazesy, rozgestykulowany inteligencik, tchórzl iwy 
i chytry kazuista, Żydek piskliwy i podskakuj ący. Pospólstwo w oczach Ham
eta - to zbiorowisko osobników prymitywnych, gruboskórnych, działających 

l i czbą i siłą fizyczną, którzy tylko bić się umieją, pić i umierać w ponurym za
pamiętaniu ( ... )". 
i dalej w podobnym, zdumiewającym zaiste, tonie.); 

ł Hamlet toruński i łódzki - spektakle Jana Maciejowskiego z 1970 i 1972 
z Markiem Bargiełowskim (Hamlet w sławnej „maszynie do grania Szekspira''. 
Dylematem tych real izacji była „pogoń za idealnym porządkiem moralnym. 
Nie za władzą . Władza i kobieta to tylko tło . Dążenie Hamleta załamuje osta
tecznie państwo bezbronne wobec Fortynbrasa".); 

ł lubelski Hamlet Kazimierza Brauna z 1968 roku z Andrzejem Gazdeczką 
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(Dramat osaczenia. Hamlet pytający o to, jakim jest i jakim powinien być 
człowiek? „W spektaklu tym młodzi przegrywali i wygrywali zarazem - ginę

li bowiem wraz z ludźmi podłymi, a na pusty tron wstępował młody i prawy 
Fortynbras".); 

ł poznański spektakl Jerzego Zegalskiego z 1970 roku z Aleksandrem Iwańcem 
(„Czas przesilenia". Spektakl, w którym zmącen ie pojęć i kierunków interpre
tacyjnych doszło do pewnej granicy.); 

ł warszawski Hamlet Adama Hanuszkiewicza z Danielem Olbrychskim z 1970 
roku (Konkret I prostota. Klaudiusz Jerzego Kornasy to dzielny i rozsądny wład

ca, polityk zafascynowany naprawdę Gertrudą, któremu smarkacz chce roz
walić precyzyjnie funkcjonujący państwowy organizm. Hamlet zdrowy i pełen 
temperamentu. Hamlet pokoleniowy.); 

ł szczeciński spektakl Józefa Grudy z 1971 roku (Grany na zamku w Szczecinie. 
Inspiracja Wyspiańskim w moralitetowej koncepcji.); 

ł tarnowski Hamlet z 1973 roku włoskiego reżysera Giovanniego Pampiglione 
(Hamlet w renesansowym pełnym, by nie rzec -włoskim, słońcu. Na tle pięk
nego arrasu historia młodego, pozornie dość bezradnego inteligenta w oku
larach i opuszczonej białej skarpetce w starciu z drapieżnym, agresywnym 
politykiem, Klaudiuszem.); 

ł pantomimiczny spektakl Henryka Tomaszewskiego zatytułowany Hamlet, 

ironia i żałoba z 1979 roku (Jak pisał A. Żurowski - „na pustkowiu wspaniałe 
drzewo, choćby I strzaskane piorunem i tak rysuje się imponująco". A jednak 
korci mnie, aby zapytać, czy można myśli Szekspira opowiedzieć ,,na migi"?). 

Można dalej ciągnąć to wyliczanie, wyszukując nowe ciekawe informacje 
o „Hamletach" okresu posolidarnościowego w Polsce. Zastanawiać się, czy 
i która realizacja po 1989 roku zmierzyła się z prawdą otaczającej ją rzeczy
wistości stanu wojennego, Okrągłego Stołu? Snuć refleksję nad motywami 
skłan i ającymi reżyserów do coraz większego eskapizmu od sensów zawartych 
w scenariuszu Szekspira ku coraz bardziej wydziwaczonym formom i sytu
acjom scenicznym. Może j uż czas, aby, jak sugeruje Brytyjczyk Christopher 
Walken, spróbować wystawić Szekspira klasycznie, uchodząc za nowatora. 
No tak, ale podejrzewam, że my - postępowcy, nowatony, moderniści, mó
wiąc krótko ,,ludzie nowocześni" i europejczycy (HA, HA!) - nie pamiętamy 
już co znaczy termin „klasyka". 

' 
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