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POWSTANIE (GENEZA) TRAGEDJI HAMLETA.
Tra~edja Hamleta należy do tak zwanych tragedyj
zemsty bardzo często przedstawianych w Anglji na
sCerlie stołecznej przy końcu XVI. i z początkiem XVII w.
Tragedje te pośrednio wzorowane są na utworach kla~
sycznł'.ch dawnych Greków jak n. p. na Oresteji Ajschy~
lasa, Elektrze Sofoklesa itd. ponieważ opierają się na
dramatach Seneki·, który opracowywał po łacinie te~
maty opracowane przed nim przez dramaturgów starogreckich: Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa. Z treści
innych utworów dramatycznych Szekspira lak Juliusza
Cezara, Liwiusza Andronil~a, Korjolana etc. widać głębo
ką znal'omoś ć utworów klasycznych greckich i rzymskich
jak: E ektry Sofoklesa i tragedyj Seneki: Medei, Thyesłesa etc. Juliusz Cezar osnuty jest na pewne na reminiscencjach z lektury Plutarcha o życiu Juliusza Cezara.
W Hamlecie też możemy odnaleić postaci Brutusa,
twórcy rzecz~ospolitej rzymskiej jak i Brutusa, mści
ciela rzecz~ospolitej rzymskiej na twórcy monarchji,
Juliuszu Cezarze. O Brutusie twórcy rzecz~ospolitej
rzymskiej czytamy w ks. I. Liviusa; "Ab urhe condita~
rozdz. 55, że był siostrzeńcem ostatniego króla rzymskiego, Tarkwinjusza Pysznego. Widząc że Tarkwinjusz
z obawy o siebie i tron swój pozbawił życia wszystkich
znakomitych Rzymian nie wyłączł!.jąc n ajbliższych krewnych, postanowił umyślnie udawać obłąkanego a raczej
głupkowatego, ażeby pod tą osłoną zostać mścicielem
wolności i twórcą rzeczypospolitej. H:tmlet u Szekspira
- ) Ttailedj" Seneki w aniliel,kiem tlum .. eleniu w Londynie w I.. t.
U56 - JSI:II.
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udaje obłąkanego,
skutku.

ażeby

plan zemsty

doprowadzić

do

W Eneidzie Wergilego w ks. J. począwszy od w ,
340 i następ. opowiada bogini Wen era w przebraniu
dziewicy fenickiej, sy nowi Eneaszowi dzieje Elissy Dydony jeszcze przed jej przybyciem do Afryki i założeniem Kartaginy. Miała ona w ojczytnie małżonka
Sycheusza, młodego i pięknego, p os iadają cego wielkie
obszary ziemi i wielkie skarby. Brat jej Pigmal jon, ch ę tny
skarbów zamordował Sycheusza w sposób zdradzi ecki
podczas składania przez niego ofiary przy ołta rzu ,
a siost rę zwodził, twierdząc, że Sycheusz gdzieś sie
wydali ł i niebawem powróci. W nocy jedna k we !linie ukazCił
s i ę Dydo ni e zamordowany małżonek, nadzwyczaj blady
z piersią przebitą mieczem, wyjawił jej , że mordercą
jego jest jej brat, wskazał jej miejsce, gdzie się znaj.
dawały jego skarby i wezwał j ą, ażeby porzuciła Feni.
cję a sz u kała nowych. siedzib na wybrzeż u Afryki. To
ukazanie się zamordowanego Dydo nie we śn ie, wyja.
wienie, w jaki sposób i przez kogo zosta ł zamordowany
dało Szekspirowi sposobność i zac h ętę do prze ds ła.
wienia Duch a ojca Hamleta, opOWi adaj ącego synowi,
w jaki sposób zeszedł z tego świ ata, Że Szekspir znał
to miejsce i w ogóle Ene idę Wergilego , są dowody
w samym dramacie, mianowicie w recytacji aktora
w akcie III. o śmierci Pry jama z ręki Pyrhusa i nie·
szczęśliwym losie małżonki jego Hekaby.
Pod wpływem angielskiego tłumacza łacińskich
tragedyj Seneki wydanego w Jat. 1536-1581 wytworzył
się, jak już na początku wspomniałem, w angie lskim
teatrze ludowym typ tragedji zemsty, do których bez.
sprzecznie Hamlet n a l eży. Otóż pod tym wpływem
utworzył zapewne w tych samych czasach Anglik To·
masz Kyd tragedję p. t. "Zemsta w Hiszpanji " (The
:panish tragedy). Ten typ tragedji odświeży~ i ozdobił
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nowymi dodatkami Ben jonsan, a zanim poszedł Szek.
spir a za Szekspirem prawdopodobnie inni jak MarsŁan
w drainałie: "Antonio i Melida". Chettle: .. Hoffman
czyli zemsta za ojca, Tourneur: "Tragedja bezbożnika"
etc. (vide Dr. Dybowski, ustęp do Hamleta wyd. 1913.
str. :3 uwagL)
Wedle współczesnych zapisków miał się okazać
obok "Tragedji hiszp ańskiej" już w roku 1589 dramat
o Hamlecie, który grała trupa spekulanta tcat raln edo
Henslowa wspólnie z trupą szekspirowską. Otóż wedle
domysłów jednych pisarzy autorem owego pierwotnego
Hamleta musiał być Szekspir, który ten swój pierwotny
dram at miał potem przerobić i uzup ełnić; wedle innych
auŁorem starszego Hamleta miał być Kyd; są to jednak
tylko domysły. Jest pewne, że w r. 1602. wyszło w ce~
chu księgarzy londyń skic h dzieto p. t. "Zemsta Hamleta,
tak j~k była grana przez trupę lorda Podkomorzego, czyli
przez Shakespeara i jego kolegów". W r. zaś 1603
wyszło pierwsze wydanie Hamleta in quarto. a w r. 1604
drugie; oba mają tytuł: The TragicalI Historie of
Hamlet, Prince oi Oennmark by William Shokespeare.
Te dwa wydania in quarto różnią się od siebie znacznie,
pierwsze jest krótsze a obejmuje 2143 wierszy, drugie
dłuższe o 3719 wierszach. W pierszem z tych wydań
szambelan królewski nazywa się Corambis a nie Poloniusz, sługa jego Montano, a nie Reynaldo. Są tam
jeszcze inne zasadnicze zmiany, których W drugiem
wydaniu nie znajdujemy. W tych warjantach pierwszego
wydania in quarto dopatrywano się odbicia pierworotnego dramatu o Hamlecie. (R. Dybowski wstęp do
Hamleta str. 6)
Istnieje też w literaturze niemieckiej dramat z r. 1778
wedle rekopisu z r. 1710 p. t. "Der beslrafte Brudermord ". Dramat ten jednak powstał z po czątk iem XVII w.
jak to wiemy z zapisków o przedstawieniu Hamleta
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w r. 1626 w Dreźnie. Dramat ten niemiecki łączy wła~
tciwo§ci obu wydań szekspirowskich z r, 1603 i ~ 1604,
polega więc na dojrzałym Hamlecie szekspirowskim
8 nie na jakiejś pierwotnej przeróbce. (R. Dyhowski,
Hamlet, wstęp 7).
Jak znajomość utworów pisarzy starożytnych t. j.

grecko-rzymskich mogła być pobudką dla Szekspira do
utworzenia pewnych scen, pewnych postaci i charakterów W jego tragedjach, jak wreszcie utwór Kyda p. t,:
"Tragegja hiszpańska" mógł mu podsunąć myśl do napisania Hamleta jako tragedji zemsty. tak podstawą
tragedji i głównego jej wątku była historja Hamleta,
królewicza duńskiego, znana od bardzo dawna, bo od
w. XII. Historja ta mieści się w dziejach Danji u Saxone Gramatyka (Saxo GrammaŁicus ) , który pisał dzieje
Danji między I. 1177-1185. Opowieść o Hamlecie znajduje się łam w ks. III i IV. bajecznych dziejów Danji,
mieszczących się w pierwszych dziewięciu kSięgach. Hamlet Saxona musiał nietylko udawać szaleńca, ale być
nim rzeczywiście ze względu na dziki rodzaj zemsty,
jaką wykonał na stryju i jego dworzanach Tę opowidć
o I-Iamlecie przejął do swych opowieś ci nowelista wło
ski BandelJo, a z jego dziel a dostała się do powietci
dwóch francuzów Belleforesta i Boisłeau p. t.; "Cent
Hisłories Tragiques"; tu znalazła pomieszczenie w t. V,
wydanym okoto r. 1570 i ta przeróbka, względnie jej
przekład angiel ski był podstawą treści szekspirowskiego
Hamleta, Jakkolwi ek jedyny znany druk tego przekładu
pochodzi z r. 1608, można /'ednak przypuszczać, że jest
to już wydanie dalsze przek adu, który się ukazał jeszcze
przed r, 1600. W przekładzie z r. 1608, który jest wiernem tłumaczeniem francuskiego oryginału znajdują się
pewne odstępstwa, zaprowadzone już pod wpływem
angielskiej tragedii o Hamlecie, I tak szambelan we
francuskim oryginale chowa się pod łótko, w angiel-
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skim przekładzie znajduje się okrzyk Hamleta: "Szczur,
szczur", którego we francuskiej opowieści nie ma. (Vide Dr, A. Tretiak wyd. Hamleta z r, 1922 str, 4), Z noweli Belleforesła, zawartej w 8 rozdziałach dowiadujemy
się, że król norweski Horwendile. zosŁał w czasie uczty
zamordowany przez braŁa Fengona niby to w obronie
własnej żony GeruŁy, z którą tenże fen go utrzymywał
już przedtem mHosny stosunek, Po morderstwie fengo
źeni się z Geruthą i zostaje królem Danji, Po zamordowanym Horwendilu pozosŁał jednak syn młodociany
Hamlet, który w obawie o swe życie udaje obłąkanego
i jako taki dwuznacznemi zdaniami nęka fengona. Chcąc
zbadać rzeczywisty stan Hamleta wyprawia go w towarzystwie dwóch dworzan i pięknej towarzyszki młodo~
ści do jakie goś pałacu na wsi, ażeby tam usi dlony jej
wdziękami zdradził się ze swego szaleństwa, czy ono
prawdziwe, czy udane. Hamlet, przestrzeżony przez
jednego z przyjaci ól unika zastawionych nań sideł, wynurza towarzyszce zabaw dziecinnych nikczemność
postępowania, a ona przyjmuje z zawstydzeniem, ponieważ księcia napr awdę kochała. Po tym nieudatym
kroku chce się Fengo dowiedzieć prawdy przy pomocy
żony Geruthy. Podczas rozmowy syna z matką jeden
z szambelanów, ukryty pod łóżkiem ma wszystkiego
wys~uchać i doni dć królowi, Hamlet jednak i o tem się
dowiaduje, a ud a jąc obłąkanego biega po pokoju, (piejąc jak kogut, uden,ając się rękoma ja kby skrzydłami,
a w końcu skacze na łóżko i przez łóżko zabija owego
ukrywającego się pod niem dworzanina. Teraz fengo
postanawia ostatecznie Hamleta zab i ć, ze względu jednak na matkę nie czyni tego w domu, lecz wyprawia
go do Anglji, aby go tam ścięto. Ham let jednak podczas podróży fał szuje list królewski i podrzuca inny.
na mocy którego towarzysze jego po przybyciu do Anglji
giną pod toporem, on zyskuje sobie przyja:!ń króla an-
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gielskiego l zen i się z jego córką, Po powrocie do Danj i
wedle umowy z m a t ką - zastaje króla przy stypie
pogrzebowej, wyda nej ku jego p a mi ęci w ro k po jego
odjetdzie. Dost awszy s i ę do sali biesiadnej spina ze
sobą opony ścien ne, otaczające salę, rzuca je na bie
siadników i podpala zamek. Kró l i towarzysze, nie mogąc się wydostać z pod opo n, g iną w płomien ia ch .
Hamlet wyjawia zgromadzonym Duńczykom prz ycz ynę
swego postępku, zosta je ich kró lem, po pewnym czasie
jednak gini e za bity przez wuj a Wigierusa, który się
że ni z wdową po nim. Ten koniec noweli nie zgadza
się, jak widzimy z u pełnie z dramatem S zekspira, tak
jak go dzisiaj widzimy. Tak przed s ławia się koniec
n Oweli wedle tego, co czytamy we wstępie do Hamleta.
"Dr. A. Tretiaka na str, 6. Cośkolwiek inaczej koniec
ten przedstawia s i ę we wstępie do Hamleta " Dr. R.
Dyb oskiego w wydaniu warszawskiem z r 1913 na str.
17. Tam na życie Hamleta ju ż jako króla duńskiego
nastaj e tesć jego kró l a ngielski, ale przypłaca ży ciem
swój zbrodniczy plan. Hamlet widocznie po śmierci
pierwszej żony, kr61ewnej angielskiej zyskuj e drugą żo n ę
w mł odej królewnej szkoc!~iej . Wkrótce potem ginie
z ręki jednego ze s t ryjów, który się żen i z wdową po
nim ; powtarza się więc historja w rodzinie Hamleta.

TRESC TRAGEDJI
SCENA I.
1ołnier:r.e stojący na warcie pr.ted palacem królewskim w Dsi·
norze (HelsingorJ i oficen?wie zwiedzający wartę rozm a w iają o zja.
wisku, jakie od dłu~s:r.ego c:r.asu o północy ukazuje się na lerenie
króle wIlkiego zamku. W zjawilIku lem okrylem 7.broją rycerską poznają
ducha niedawno niespodzianie zmarłego króla Hamlela, kochanego
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l uwielbianego przez 1l3r6d. O zjawisku tern opowiadają Horacemu
młodzieńcowi, przyjacielowi królewicza Hamleta, aynowi zmarłego
króla. Ów królewicl od CU~IU śmierci lIwiclbianen-o ojca popadl
w dl.iwną marlwot~ i zlIdum1. Obdarzony z natury wielkicmi zaletami
serca i umyslu. plmiętający slale o ukochanym ojcu. nie zdejmuje
iałobo) ch szal, mając większą żałobę w sercu, spotęgowaną tern. że
po zgonie njci!. małżonka legoż, kr6I<lwa Gertruda, nicpomna na wielkie Ullely zmarł ego, w miesiąc niellpełll3 wysda ut jego brata Klaudjusza. który ani zewnęlr:l:oym wyglądem, ani zaletami ducha w oicŁem
nie prz.ypomina 2;marlego brata. Przyjaciele, a przedewlzysll\icm Horacy ubolewają nad smutnym slauem królewicza i starają się go
pocieszyć i lera1: więc usIY91:aw81:Y o zjawisku postanawiają mu o lem
d~nidt. a wykona\! lo ma Horacy.
SCENA fi.
Sala audjencjonalna na 1:amku.
Król oświadcza 1:ebranym panom wobec orszakn dworzan, że
mimo ialoby po niedawno 1:marlym bracie. objął po n im TUldy pań.
siwa PołiłuyW81:y się wę7.lem malżenskim 2. małżonką zmarłego. co
daje gwarancję' te będzie równie gorliwie rządzić, jak jego niedawno
zmarły braI. W dalszych słowach o1:najmia, te wysyła poselslwo do
króla Norwegii, ażeby powstrzymał zapędy bratanka forlynbrasa.
gromadzącego woi~k."
prawdopodobnie pr:.tElciw Danji Następnie
udziela po~wolenia na wyjazd do francji Laer/esowi, synowi ulubio·
pego szambelana Polaniusza. W dalszym ciąglI zwraca się król w uprzej·
mych słowach do bratanka Hamleta chcąc go pocie,zyć w smutku po
'Zmarłym ojcu. bo trndno wiecznie opłakiwać zmarleło; naturalny lo
bowiem 'Zbieg" że nieraz przed czasem k to' bard1:O potrzebny n:!
tlm świecie musi się z nim rozsiać, Hamlet odpowiada spJkojnie, ale
stanowczo. że żal jego i ból głębiej utkwił w jego duszy. nii to się
zwykle u ludzi dlieje. Ze swej strony królo wa matka stara się pocie.
szyć syna, wreszcie wraz z mętem prosi go. by zaniecha: podroży
do WiUenbergi do Nientlec, ce.lem u'Lupełnie nia swych studjów i po~
zostal w Danji, co Hamlet przyr2.eka. Wszyscy następnie wycbo~
dz" a Hamlet w monologu "I Ulstanaw!a się nad bez warto·
") Monololl ten :ze __ al .. d" na ie, ... pięlt.no~ przytacum w
lei wedle przek/.d" J. P.nkow.kie,o.
Hamlet: BocJaj to trwałe, :zb,t wytrwale ciało
StOpniało. W 10huI pa .... io; rozwiało'
Lub bOlld_j, len lam w niebie nie był h"~

c.ło_
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tością

tego

żywota

ludzkiego

czując żal, że

Bóg

zag rozi ł karą

tym,

chętnie chcieliby 8ię pozbyć tego iycia i zejść ze 'wiala. Porównując w duszy pOSiać zmarłego ojca z postacią stryja, dziwi się.
jak lIIogla matka jego Ulpomoieć o tak zacnym i wspani a łym malionku
i wyj ść za jego brala zaraz po zgonie tamtego, z którym ten pod
żadnym względem porównać się oic mażę.

kt órzy

Następnie wchodzą

Marcellus i H oracy, któ r.ty królewiczowi
ducha jego ojca, widząc w tern zjawisku
wypadków w Da nji. Hamlet postanawia
w klórem duch Się uka'tuje. uichy się

oznajmiają o pojawielliu się
:r.apowiedż jakich ~ wainych
udać Się w nocy na miejsce,
z uim zcjść osob i ście.

SCENA III.

•

Pokój w domu szambel ana Polonjusza.
Odjeidi.ający do francji Laertcs, żegna siQ ze siostrą #Ofelją,
a pooieważ zanwaiył, że krółewicl: Hamlet jesl nią niel:wykle l:ajQty,
daje jej rady, by !!ię 5trzegla i unikała go, bo tego rodz3ju miłość
nic dobrego jej przyniesć nie może,
Ofelja luuo wierzy w szczerą miłość Ham leta, jednak obiecuje
mu sto!Jowaćsię do jego rad. Przybywa Polonju5z. żegna się z !!ynem,
błogosławi go na drogę. a następnie radl:i córce. pod:.lbnie jak lo
uczynił brat jego Laeries. by się wystrzegała królewicza, bo miłość
jego nie dla niej, gdyż 0 0 jest o50bislością wyżej postawioną od niej,
Jego miłość to igraszka i zabawa zwyczajem królewiczów, a to mo,
globy być dla niej zgubą. J;><>sluszna woli ojca Ofelja, mimo że kocha
Hamleta, postanawia z nim zerwac i odesłać mu jego lisly.
ZaltOlil .. mobGjcy I Boie t Boie !
Ja k nudnym, no;dznym. lichym i jalowym
Zda mi .'0; cały ol"ot teao .wiatat
To niep",lony oaród ••amym tylko
Bujnie ło:r.r.ewi,cym .io; rhwa.tem poro.ly.
O, w. tydzle l ie tti mOllło pnyj'Ć do lelo!
Paro; miuię:)' dopina jak umarl!
Nie, ni c, i telO niema - taki dobry,
T aki aniebki król . naprzeciw leao
l.tny H yperjon naprzeciw IIly.a;
A tak do matki pr.r.)wi"nny,
Ze nie mogl ,cierpie': nawet. aby lad.
Plzyo,uy powiew dotkn,ł .io; jej tw.ny;

•
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SCENA IV.
Taras zamkowy.
Marcellus i Horacy wraz z Hamlelem na terasie. w nocy czcna ukazauie się ducha. Duch ukazuje się i wzywa Hamleta, ażeby
mu coś na ustronIU oznajmić.
kólją

SCENA V.

Ustronna

część

tarasu przed zamkiem.

Tutaj duch ojca wyjawia synowi. że prz}chodzi z Ul świata
z miejsca strasznych cierpień i pokuty, ażeby mu wyjawić. w jaki
sposób :r.eszedł z tego świata. Nie umarł on naturalną śmiercią, lecz
~prząlnlj ł go trucizną niegodziwy brai, ... 'ianowicie kiedy uSDął pewnego razu w ogrod;,tie pałacowym, wtedy on wla ł mu zabójczą truciznę
do ucba. a po zamordowaniu go oglosil świalu, że król zeszedł ze
świata ukąszony przez jadowitego węia. Ten lo nicRodziwiec zagar·
nąl następnie jego tron, pojąl jego małi..onkę, która niestety niegodna
zapo m nia ła :r;byt prędko o swym ukochanym m a łżonku
Duch żąda
:tewsty na. zbrodnian.u, każe mu tylko oszczęd:r;ać matki i zostawia
ją wyrzutom sumienia, które będą na niej m ściciela mi; następnie
żąda pn.ysięRi, że nic nie powiedzą o lego spolkani u :t duchem ojca,
a zara:tew, że nie okażą Żlldoego zdumienia wobec lego, co 00 uc:ty ni
Ona :r.ai - tr:r.eb .. ć, .bym to pamięt.1 I Wiel:r..!. mu . ię u .:r.yji t.k chciwie,
J.kb), w niej .0.1. i"d:r.a piu:r.c:r.ot w mi.rę
Z.. pok.j.ni. jej 1 w mieli",c potem ...
O , pre cz :r. tą my,l" I.. SI,bolci, nl:r.wi.ko
Twoje: Kobi eta, - W jeden marny II1 rui"c,
Nim jenc:r.e t.darla te tr:r.ewiki, .. kto.ych
Sda:r.a biednego melO ojca ciałem,
Z al ana lumi jako Niobe - p.t,:r.de! Boie moj! :r.wier:r.ę, be:r.rot.umne :r.wie.:r.ę
Dluiejby czuło ial - :r.o.laje żon",
Mojeg o It.yja. brata melO oj~a,
Le,:.:, Ho.)' tak jut do b rata podoboy,
jak ja do H.rkulua . w j.den m iui"c.
Nim jn:r.c:r.e .Ion)' Q.ad lez niencze r)'ch
Z ucurwienionyc h powiek jej u'llfItpił.
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AKT II.
SCENA I.

Pok6j w domu Polonius:z:a.
Szambelan (Podkomorzy] królewski Polonju!:/! daje 'lolecenia
aieby się udal do francji, do Paryia. w ślad za
i ażeby lam na miejscu §Iedzil zachowanie się
Laerlesa z kim przestaje i C10cm się zejmuje. Wchodzi Ofelja i :ot prze·
rażeniem opowiada ojcu o spolkllniu z: księciem Hamletem
Przyby ł
do jej pokoju widocznie obłąkany, w zaniedbanym stroju. obwisłych
pończochach, ujął ją za rękę i nic nie m6wiąc wpatrywa ł s ię w nią
i lak wpatrujqc się. cofal się tyłem ku wejściu. mając ustawicznie
w nią wzrok utkwiony. To zachowanie się Hamleta i oznajmienie
Ofelji. że stosownie do życzenia ojca odesłala ks. Hamletowi jego
lisly, utwierdza Polonjusza w przekonaniu, że utrala miłości Ofelji
wywolała u niego pomięn:anie :zmysłów.
słudze Rojnoidowi,
młodym ue/lesem

SCENA II.

Do Poloojusza wchod%ą król i kró lowa z orll"lIkiem i wezwani
przez nich dworz.allie Gildenslern i Rosenkranc. Król w uprzejmych
slowach zwraca się do Iych dwóch dworzan. klórz.y zawsze mili byli
Hamletowi, ażeby obecnie zajęli się jego smutnym sianem, by starali
1łię :zbadać prqczynę jego smulku i roz.stroju i usiłowal i mu pn:y.
wrócić należyte zdrowie i l'oz.sądek, Obaj dwon.anie obiecują ucz.ynić.
co będzie w icb mocy, za co d-z;iękuje im król w upr:zejmych s lowach.
Król i królowa sądq, że przyczyną dziwnego slaou Hamleta nie jest
nic innego, jak śmierć ukochanego ojca. Wchod-z;i Polonjus""z;. donos:ząc
królowi o powrocie poslów z Norwegji; Korneljus:za i Woltymanda.
którzy przynieśli pomyślne nowiny. Mianowicie król Norwef/ji :zak'l:za ł
bratankowi fortynbrasowi groQlad1.ić wojska przeciw Daoj l, kazał go
nawet aresztować, prosi o dobrą prz.yjaŻIi., a żąda tyl ko. ażeby król
Danji pozwolił zgr<Hllad:zonym wojskom ruszyĆ przeciw Polakom,
Zo,t,ł, ion ł

innego I T,k prędko,
T,t.: lekko IkoG1:Y w J..n.odeze łoie!
Nie jen to dobrem, ani wyj.,: nie moie
N, dobre. Ale pękaj, lerce moje,
Bo UlU milcleć muu"
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dając

im pozwolenie przejścia przez:dzieriawy duDskie. Wprowadzeni
poslowie. Korneljusz i Woltymaod potwierd:tają wlatnemi lilowy obiet·
nice i żądania króla Norwegji. Po ich wyjściu Polonjun. w długiej
i sprytnie obmyślanej mowie o!.oajmia królestwu, że zna przyczynę
smutnego Ilanu Hamleta, a jest nią właśnie odrzuce nie jego miłości
przez córkę IC!łoi PolonjuslIO oralję. P u:y lej sposobności na dowód
swych .Iów odczytuje obojgu królestwu list, jaki Hamlet napisał do
Ofelji z wyz:naoiem niegasnącej miłości. Naslępaie obiecuje królestwu
dać dowód, że przyczyną lruulnego slaoll Hamleta jest właśnie odrzucenie jCA'O miłości pn:~ Oralię.
Wiedząc, że Hamlet lubi sil,l CZę5tO samowolnie prLcchadzać
w pewnej galerji, rad:d królestwu nkryc się :t.a obicie, a sam powiiIda.
że, kiedy ujrzy samowolnie prze<:hndzającego się Hamleta. naprowadzi
tulaj umyślnie Ofelję i na spotkaniu z nią i ewentualnej ro:r.mowie
wykaże się pewnie, te to w laśnie od~ucenie jego milollici pr7.CZ n i ą
jest przyczyną jego stanu. Nadchodzi Hamlet z jakąś ksiątką, króle·
stwo oboje wraz z orszakiem odchodzą, a Poloojus:t sam wychodzi
na spotkanie Hamleta w celu pomówienia z nim . Wywią:tuje się mię·
&y nim a Hamletem nader d:tiwna rozmOwa. Polo njusz 'J:aczyna od
ylania, c:z.y Hamlel wie kim on (PolonjuszJ jesl. Na odpowiedż Ham·
ela, że wie, ii on jest rybakiem, nie rozumiejąc w tym rarie znacze·
nia tego słowa. odpowiada Poloniun, iż nie jest rybakiem: na co
otrzymuje odpowiedź; . Szkodo, bo chciałbym, byś byl uczciwym
cdowiekiem". W dalszej rO'J:mowie, niesłycbanie sztucznej w układz i e
p~ekoouje się Poloojnsz, te naleńslwo Hamleta jest bąd:t co bądź
dziwne, że w pytaniach i otlpowied'J:iach Hamlet" szale lica tkwi nie·
s lychana wied:t.a, znajomośc r:t6e:ty, trafny sąd o ludziach i r'7.ec:r.ach,
co mima wiary, że przyczyną szaleństwa młodego ksi~cia jest odrzu·
cenie jego miłości przez córkę PolonjusUI . daje mu Wiele do namysłu
81an Hamleta i jego szaleńsiwo. Widząc w koócu, że :t Hallllela nic
dla siebie pewoeqo nie wydobQdt:ie. i te jest mu niemily, odchodzi.
Wchodzą Gildenstern i Rosenkranc przysiani pr7.e~ królostwo celem
zabawienia i przywrócenia należytej świadomości królewiczowi. przy.
byłych wita Hamlet uprzejmie jako dawnycb ~najomycb i w rozmowie
on jako szalenioc wypowiada nader rozumne zdania, co ich zadziwia
a na jbard:tiej dziwi icb pytanie, co oni porabiają d:.r.isiaj we wil:zieniu,
bo Danja jest obecnie więzieniem . Kiedy ooi przeczą lemu. jakoby Da·
nja była więzieniom, odpowiada Hamlel, te dla niego jest Danja na.
powne więzieniem. U81uioi dworacy. w W}'Tiłzach pełnych grzeczności
tłumaczą mu, że :te
w:tij l ędn na jego dumę jest Danja dla
niego za ciasnq i stąd on, czuje lIię w niej jakoby w więzieniu. W dalszoj
rozmowie, kiedy dworzanie ci ofiarujq mu !lwe usluiJi. Hamlet dzi~ku .

f,
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im, pyta ~c1.nie. czy przypadkiem po nich Die pn,yłano i czy
nie kazano im ofiarować swych usłuQ' jemu. Po pewnych wahaniach
i wymówkach o świadezajll obaj, że ich wezwano i posiano do niego.
Hamlet odpowiada. że się lepo domyślał, że pojmuje. ii ze względu
na jello stao wezwano ich celem wywołania II nieąo zmiany w uapo·
sobieniu. Ullpo8obienie jego jednak zmienić się nie do., bo nic AO nie
pociąga. ziemia wydaje mIl się pustynią. firmament marn ym zbiorem
wyziewów. a człowiek 8am. ów obraz stwórcy niaem go nie pociąga
ku sobie Kiedy dworzanie pn.yjmują jego ostatnie I łowa z uśmiechem.
pyta ich co ich w jego mowie rodmiena. Na lo dworzanie oświad·
czajq. że chcieli mu pn.edst8wi~ trupę aktorów celem rozweselenia
qo pN.edslawieniami. ale wobec tego, co OD oświadczvl, lękają się
ich przyprowadzić. Hamlet oświadcza. że chelllle prz.yjmie aktorów,
żegnając za§ obu dworz.an (Gildensterna i Rosenkranzal WZruSZODy
powiad:ł . ie stryj i matka zosIali ouukani. ma tu na myśli swój slan
rzeczywisty. to znaczy, ie jest zupełnie przy zdrowych zmysłach.
czego ooi nie rozumieją. nie pojmując jeno zaqadkowepo sposobu
nrzemawiania. Wchodzi Polonjusz i oświadcza ze swej strony przy.
bycie znakomitych aktorów. o czem Hamlet jakoby oie wiedząc. wy.
powiada doń zdanie: O Jefte, sędziu Izraela , jaki to skarb p0 8iadłeśl
Kiedy polonj'lsz slów jego nie moie zrozumieć i pyta. jaki to skarb
Jefte Dosiadał. odpowiada Hamlet, 7.e JeJte mial córkę, która bardzo
kochał. Polonju8z przypuszcza tutaj, że Hamlet cląqle myśli o jego
córee i stąd nazywa po Jaftem Wnrowadzonych aktorów wito Ham~
lei uprzejmie, rozmawia o S'l.tuce aktorskiej, a wreu.cie prosi jednego
z nich, aby mu zade kl amował śmierć Pry jama !: Eneidy Wergilego ..
Kied y rololljusz wypowiada swe zdanie. :l.e utwór deklamowany:ta
dlupi. nie każe Hamlet liktorowi na niego zwaiać. ale prosi go je8~C7.e.
by dokończyi deklamacji o 'l.achowaniu 8 ię lIlolionki ?ryjama Hekaby
pny Śm.ierci okrutoej mnltonki. Po ukolic:r.eniu deklamacji, dziękuje
aktorom :ta ich wygl'ls:r.enio i kaie Polonjul'zowi nale łycie ich ugości~.
Kiedy aktorowie wychod~ą "Z Polonju8!:em. Ham!et ~atrzymuje jednego
oz nich slarszeqo i pyta 110. cozyby na jel10 we!:wanie nie odegral na
drugi d~ien .Zabój,twa Gonugi-, do ktńreao on wplecie dwanaście
do piętnastu wierszy. Aktor obiecuje :!!Jpe lni ć jego życzenie i żegna
księcia, wreszcie Ha mleI ob6C.nych jeszcze dworzan ieqna IIlowv:
~Oo widwnia wi6C.zorem-. Pozo,tawszy lIam czyni 80bie wyrzuly,
te dotychczas nic nie zd!:ialał, by pomkić 'mim ojca -I
jąc

*) H.mlet. BOli :r. w.mi ! Oloi n.uuci. um jUlem
O. j*kii ze mnie lIł'lb. j.ki cie mju:. '
Cnlii 10 nie j"n zlj'roz4, ie le" .kloT,
N.b)' w wuuneniu. w parodji uuueil,
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.Oto. powiada, aktor deklamując wiersz o 'osie Hekaby, był
w'UUs:z:ony, blady i łzy miał w oczach: lak się p~ejąl losem
Hekaby, która go nic nie obchod:tila, a ja po stracie ojca. cóżem
'Z.ł'obil. by go pomfidć?~ Celem przekonania się. czy du ch jC!lO ojca
prawdę mówił. a nic był marą zesłaną przez szatana, po!tanawia
zbadać slan krÓla.stryja w ten sposób. że przed oczyma iego każe
odegrać aktorom śmierć ojca lak. jak mu duch to przedstawił, a przez
to spodziewa się wydobyć z króla prawdę, czy on był mordercą jego
ojca.
cały

Do lego atopnia mogl nl8'i".o IWII. du.z,"
Do l waich poi .. ć. że :ta jej .... z'lduniem
TWIT'Z mu poblAdł., z oczu łzy pociekły,
Obline jego, glol, luch, c.t. po,t.ć
b,tOłowal. aię do jego myjli)
I gwo li komuż 10) Gwoli Hekubie I
Coi z nim Hd:uba, On 'I: ni" mil w'polneilo.
Żeby .i phkał nad jej Jo.em) Coiby
Ten człowiek uynił. ,dyby mi.ł podobny
Mojemu po,",od: bodZiec do w.zeni.}
Z.la łby hami e-l" Icenę •• ozdlrł
Uuy .luchauOw rai"cem; .ł"wy,
W wy.tepnych rozpacz wzbudził, d •.,.zc:r. w niewinnych,
Zmien.ł prottaukow i tplraliiow.ł
Rell"k.ie ludzi my';["cych.
A ja, oap"ly niedo/ęll'''' drzemię
J"k M"ciek. "wi~tei niepam;~tny .prawy,
[ Ini ulty uj"ć .i~ nie urQiem
Z" teilO kroi., na klorelo wl"ki
[ d'Ol!:iem iyciu d"kon.ny ZOlIat.
Najohydnieiny rOlboj, jutżem Ichor:r.em)
Kloi mi urzuci I'odłolić} Ktoż mnie może
W1ti"ć za k.rk, %1\ no. powie.ć, w IWlrz mi plun"ć
Wynucić w oczy kłem.two) Ktoi lo moie)
A jednak
z,..łuliw"łbym n. 10, bo w i.tocie
Munę mieć chyba wn~Łtu:.o';ei 1I"lębi.
I brak zupełnej żółci. n"d"j"cej
Gorycz poczuciu knywdy, kied)m jelzcu
Nie n.pul dot"d .I"d" 'epów icierwern
TellO nędznika O. buw.lyOny łotne!
Bod"jiem! Mn;ei to przy.Łoi, ,ynowi,
Jed ynakowi zamordowanego

•
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AKT III
SCENA I.

Pokój w zamku,
Kró] i królowa wezwawszy do siebie dworzan Rosenkranca
i Gildenslerna pytają ich, co sądzą o Hamlecie, czy udało się im zbadać tajemnicę jego smutku i obłąkania. Dworzanie odpowiadają, że
nie mogli zbadać pnyczyny sianu królewicza, bo jakkolwiek byl
uprzejmy. lo w odpowiedzi nadzwyczai zwięzly, a nawet niechętny
ich osobom Powiadali dalej, że podsunęli mu myś l , aicby przyjął
aktorów, lItórzy tu przybyli, aby go rozweselić jakąś $tluką. Przybyły Polonju.u potwierdza prawdę ałów dworz-an i oświadcza krÓ·
lestwu, ie królewicz chętny jest sztuce. a pragnie lei widzieć na
OrosielI! ojea, od nieba i piekł ..
Pow ołanemu do zemlty. jak b,b ..
M.rnem; .Iowy d.wać folgę .ercu,
l na pr.eklen,twlch .,... trawić, j.k prolta
K.rczemna dl:;ewk.)1
Fuj ! fuj I Gd ,dei moja ,łow.) Powl.d.iłt,
Że ulwardl:i.li l:łoczyncy. obecni
N. p.udltawieniu okropnych widowi.k.
Tak .ilnem l:djęci bywa li wrażeniem,
t.e umi Iwoje wyznaw ali zbrodnie:
Bo m~obojltwo, w braku Ult, c udowny
M. olgan mowy. Kaię tym aktorom
Coi podobnego do .ceny :zabój,twa
Ojca mojego odegrać prled Itry jem;
Patrzeć mu będę w oezy, "edl:ić b~d ..
Najmniejuy jago znd:: jeieli udrgnic.
Wiem, co mam u Clynić. Ten duch, com go widlial,
Molgl być lu tanem ( bo natan pnybiera
Jak", chce po.tać) i nadlliyw<lilllc
Mojej .t.boici i .męlnoiei (I.k;
Bowiem lIan duny b.rdzo mu dOlodny),
Cillll"ie mię moie w przepalić) Chcę pewniejuej
Niż la r~koimi. Z.mierzona utul..
Będzie probierzem, Ir.tOrym j.k na w~dę,
Sumienie król. na wier.u:h wydob .. d~.
Tlum: I, PCUw!:O",o.\'lf,.,.
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na prtedsl3wicniu oboje królestwo, Następnie król oznajmia królowej,
że ułotyl plan ~ P oloniuu:em, ażehy w cwsie IJOImotnej przechadzki
Hamleta sprowadzić Ofelję, którą OD przecież kochał, a przez rozpoczęcie pn.ez nią rozm owy umyślnie z Hamletem, zbadać pnyczypę
jego 8tanu.lslan~ uchowania się]. Królowa wychodzi, wchodzi HamleI. W monologu pelnym uJ gl~bokich myŚli stara się zbadać i rozwiązać zagadkę bytu czlowleka na tej z.iemi Widząc, że wielu ludziom
życie jest ciężarem i wogóle uie warto żyć, lepiejby było zasnąć na
zawsze i nie obudzić się nigdy, to znany zejść samobójczą śmiercią
z lego świata. ale Bóg nie pozwoli/, c:z.lowiekowi samemu sprzątać
się z tego świata. stąd nie wiemy, cz.y unikając :z.ła, w Śród którego
tyjemy, przy pomocy zabójczego żelaza; nie wpadniemy następnie
w gofSz.e :do, tyjąc gdzieś po zejściu z tego świata. Ta myśl o tem
ziem, którego nie znamy, czyni bohaterów tchórzami i nie pozwala
im uwolnić się od niepotrzebnego życia. Tilk rozumując IIpolyka
umyślnie lulaj sprowadzoną Orelję. Wila ją uprzejmie, twierdzi, że ją
dawniej kochal, ale obecnie kochać jej już nie może. bo jest Łby t
piękna. a piękność nie chod;d u kobiet w parze z uczciwością .
• ')

Być albo nie być. 10 w;ltlltie pyłani,..
Jetl.li w i.locl,. uJ,ehlttnio:jn. nitu.,
Znosić poci.ki z..willneao lalU.
CIY łei, Illwiwny :1010 mon.u n ..dzy,
Przez opo. wyb.n"ć z niego 1 - Um rzeć - IlIn,ć
l na tem koni,.e. - Gdyby'my wiedzieli,
Ze rlz z...n,wlzy. zakońc">:ym n. zawu,.
BoJdci I,.,e. i owe Iy.i,czne
Wlłici .... " n..uj natlJ.ze w łtn,inienia,
Kret taki bylby celem n. tej ">:iemi
Najpoi"dl';uym. Umrzeć - uln"e - Z"n,ć!
Moi,. inić ł - wtem ... k uly; j .. kie b owiem
W Iym lnie imiutelnym marzenil przyjść ma il'.
Killdy I.ZUclWUY z .iebie więzy ciala.
To z,.I"n"wi. n.. ; i IDe lo czyni
T.l< dluilowieczn, niedolę; bo klóżby
Śdc.pia' pos"d" i ">:nicwagi i.;al • •
Krzywdy ciemięu:y. obelg; dllmnelo.
Lekcewlionej miło ic; mę cz.. rni e,
Odwłok .. pra ...... but .. wl.d">: i owe
Upokoneni., któte nielIlIannie
Cichej Z.. llIili .taj, ,i.. udli.lem.
Gd"by od 11010 hw,ll<iem ielaZł
MOli .i.. uwolni.? Kloiby dżwia.ł cięż • •
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jego slów o uczciwości i nieuczciwo·
on radzi jej, by nie wychodziła za
nie rodzić więc ej gn.e~zn,ków. Co
do mężczyzn lo twieJdzi. że odtąd żaden mężczyzna nie powinien
się ienić ci zaś, co ,iq pożenili niech iyją dalej szczęśliwie z wy·
jątkiem jednego. [ma tu na myśli litry ja KlaudjuszaJ; odchod'ląc :tai.
żegna ją 810wy; ~Idi do klas:tloru, do klaszłolu, powtarzając te słowa
kilkakrotoie. Po odejściu jego Ofelja. klóra go nie rozumiała, ubolewa
nad jego nieu.częśliwym alanem, widząc, ze takiemi zaletami obda·
nony mlod7.ieniec popadl w szał nie do ulecznnia. Wychodzą z ukrycia
król i Poloniusz, król \\ idottnie inaczej ocenia stan Hamleta nii inni,
nie widz i w nim szaleńca, ale pojmuje. że ten .Ian jest udany, a celem
lego udawania jest jakis straszny czyn w 'Zamku. Oświadcza więc,
że postanowił Hamleta wy.łać do Anglji, a i ('by się ustradz przed
niespodzianklllni z jego strony Polonjus'Z 'Zaś nie pojmuje sianu H:Jm '
lela, ma go za ob/ąkanego z powodu nieszczę~liwej mi/ości ku Ofelji,
mimo, że król w to nie wierzy. Radzi królowi jeszcze, aieby królowa
prz('d odjaztlem Hamleta do Angli w rozmowie siarala się zbadac
slan syna, o ile lo będzie moiebne,
Kiedy Ofelja nie

ro~umie

ści ludzkiej i wagóle niewieściej,
mąi za żadnego mężczyznę, aby

SCENA II.
Wielka lIala na z:Jmku króleWIlkim.
Hamlet przygolowuje aktorów do odegrania szluki, jaką im
p oddał, uczy ich geslykulacji należy tej i wymawiaaia słów i zda il
z należytym patosem. Kiedy aklorzy wy c hodzą, a przybywają dw ')·
Nud""g:o Lyci. i pocił a lę pod "im,
Gdyby ob ..... <:UIIO. pou B:,obem,
Obawa lello, obc"lI0 "am kuju .
Sk.d nikt nie wr.c., n,e w"th/. woli,
I nie ku~ł" nam pędzić dOli f. ~ :r. j
W zł ' m jui wiadomem, nii u c hodąc przed niem,
Popad.ć w inne, klo"'II0 nie zn amy.
T.k to rozwala .. ~y"i n" t"hO.um;;
P.zedli~bioruoi .. i hoil. cera blednie
Pod wpływem Wahln i umiary pel"e
)ędf"dci, :.:bite :.: wytkniętej koleji.
Tra .. , n.~wialo:o czynu - Ha ' co widzę
Pi~kna Ofeljal Nimfo, w modł ... h .woich
Po mn ij o mo ic!> lIn.etha"h.
Tłum , : j . Po .:,ł0łll-.\:1.

,
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ROllenkranc

~

zwraca
d~e obecny !la
bacznie śledził
wenia lIi~ podczas
obiecuje spełnić wiernie
trljb i muzyki wD{l6Ie:
Po szorslkiem dosyć
Hamlet 7; pytaniem do
będllC

Hamlet, czy król i królowa

I~~~;)::E~ odpowiedi,
prosi ich,
przybycia. Q3Słępoie
Horacego, aicby

hę·

na uniwt'fSytecie.

Juliusza
Hamlet

i

zosłal

:te

W~

skla·

po jego
króla o
id

20
ty wota i pogrążenia w nieszczęściu. Król odpowiadając: jej twierdzi,
te złożyła ślub straszliwy i prosi ją o oddalenie się oa chwilkę. ażeby
mógł snem pokrzepić znużona członki. Tu Hamlet zwraca się z pylaniem do maiki, jak Jej się sztuka podoba. na co ona odpowiada.
że wedle jej zdania ta królowa faktorka) przyrzeka za wiele. On
twierdzi, ie ona dotrzyma s łowa . Na pytanie króla, czy la B'l.łuka nie
lJIieści czegoś zdrożnego, odpowiada Hamlet spokojnie, że to jest
Smicrć Gonngi- Ij. morderstwo, które się dokonało we Wiedniu;
król nazywa się Gonzago, a iona Bap!.ysla Wstępuje na scaoę Lucjan.
synowiec króla, który się skrada po cichu do śpiącego króla laktora)
oa wezwanie Hamleta. MDalej morderco do czynu. zrzuć maskę i za·
czynaj, Lucjan. skonstatowawszy. że niema nikogo. któryby byl świad·
kiem jego czynu. wlewa zabójcU! truCiUlę śpiącemu do ucha. odbie·
rając mu w ten sposób życie Na uwagę Hamleta: Zobaczymy. jak
morderca pozyskuje sobie teraz żonę zmarłego, król wzbun-ony każe
kończyć widowisko i zaświecić świa tła : wychodzą wszyscy prócz
Hamleta i przyjaciela jego HOl"'dcego Obaj prz.yjacił'le rozumieją teraz.
te ducb prawd, powiedział. że panujący obecnie Klaud.ullz jest mor,
dercą poprzedlllego króla, ojca Hamleta. Za chwilę przychOdU! dwo·
rzanie Gildenstern i Rosenkranz. widot'l.nie z jakimś rozkazem od
króla do Hamleta.
Na pytania Hamleta. co porabia król, odpowiadają. te zanie·
mógł od w:Wurzenia. Wywiązuje się rozmowa między Hamletem a Ro8C.łlkrancem. w której tenie czyni królewiczowi wyn.uty z powodu
jego zacbowania się i z tego powodu. że nie traktuje go i wogóle
dwonan jako przyjaciół, chociaż powinien być dla n:ch uprzejmy
i wdzięczny. Na stanowcze pytanie. czego chcę od niego. oznajmia
{ilu Rosenkranz. że matka jego. królowa chce się % nim widz.ieć przed
udaniem się na spoczynek. Hamlet odpowiada, że uczyni jej życzeniu
zadość. II na cierpkie dalsze uwagi Roscnkraoca, że sam się zamyka
i oddała od siebie swobodę i przyjaci6ł. chociaż mu się u~miecha
najpiękniejszy los. bo sam król Ulbe%piecz.ył mu następstwo Ironu,
bierze od jednego z przybyłych muzykantów flet, odprowadza Rosen·
kranca na bok i prosi go. by z.ag rał na flecie. Kiedy Rosenkranc
IIlanowtto oświadcza, ie nie :zagra. bo nie umie i nie umia ł nigdy
grać na Oecie. odpowiada mu Hamlet słowy: _010 pic potrafisz wy'
dobyć głosu z fletu, a chciałbyś :tagrać na mnie. śn i ci s ię . te znas:r.
mój mechanizm i chci::J ł być :r.e mnie wydobyć tajemnicę, lecz pamię
taj, że uważając mię za jakikolwiek instrument. moż.csz mię przedąć,
rO"tstroiĆ. ale "agrać na mnie nigdy. Wchodzi Polonjn!%. i wtywa
Hamleta do maiki. na co Hamlet w szyderczo dowcipnych zdaniach
oświadcza, te Ulraz idzie. Po wyjkiu dworu n i Poloniueza Hamlet
sam zastanawia si~ nad doniosłością chwili, a chociai twierdzi, ię

2f
reraz cbwila straszna" że groby się lera'/: otwi erają. że czuje w 80bie jakąś moc nieprzepartą. że gotów teraz pi ć krew i wykonywać
takie neny, na widok których dzi eń by zb lad ł, wobec tego jednak,
ie idzie do maiki chce być wobec niej srogim. ale nie wyrodnym.
będzie miał sztylet w uchach, ale nie w dłon i, nie będzie d la niej
Neronem.

SCENA

m.

Pokój na :umku.
Król przemawia do dworzan Rosenkranca i Gildeoslerna, ieby
gotowali do drogi z Hamletem do Anglji, bo czas nagli, a jemu
(Hamletowil wogóly dowierzać oie moina ; dwonanie pn:yrzekają
uC'l.yniĆ, co król rozk aże i wychodzą . Wchod'l:i Poloniusz oświadcza 
jąc królowi, że niebawem Hamle t uda się do maIki. gdzie jak on sądzi
u5łys:ty od niej słowa nagany; w swej usłlJi:ności obiecuje królowi,
że sianie za obiciem pokoju, aieby wysłuchać rozmowy syoa z matką,
a następn ie zda sprawę królowi: lO powiedziawszy wyc hodzi.
Król powstawszy sam na sam rozmyśla nad swą zb rodnią.
nad •• ) mordem bratobójczym, chcia łby się modlić , ale nie moie, soać
się

Te ru jut w ł •• nie c:r.arodziej.ki, It rlnny
Ó w perjod nocy, w kl(u ym lię podnon,
C roby i "me piekl. W)':r.iew,j,
N. ' wiat zaraz<;. O,ternbym Kotów
Pi'; krew i t'kie n ee:r.y wykonyw. ';,
N, których widok d:r.;eńby 1.bladł; lecz telAt.
M,m iit do m.tki, 0, .erce. nic zaprzecz
N.tune mojej [ Niech nigd y w 10 ~ono
Nie 1. ... jdzie wlt<;P" Nuonowa dun.!
Niech b<;d<; nogim, .1.. nie w" rod .. ym I
Sztylety w ult.eh m.m, .101 nie w dlonU
Ni ..ch mój j ęzy k b<;dzie wtem .potka .. iu
Obłudnym wzal<;dem Jelca i jakkolwiek
Słowa me będ, miolat li<; i .roiyc,
Piec:zęc~ du ..o. ni edlj don przyłoi,ć I
kIł mej zblodni cuchnie lIi w niebioul
Nlj,tarnl J..]lI lwI nI niej c:i,i", .I)'gmal
B.ltn.ieiO mordu I Nie mogę .ię modlić,
Chocili pOlr:r:cb .. do,ówn"wl chęc i ;
Mo c winy mojej krony moc mej woli,

.') Klól. 0,

dla zbrodni jego nie ma przebaczenia. bo oto w zbrodniczy spos6b
zabrawszy br.atu życie. zabrał lnU koronę, władzę. a nawet jego Olał,
żonkę. Tutaj moie się zasławia ~ mask~ obłudy, przekupieniem 'prawa
i korzystać 'Z owocu gwałtu, ałe tam, taln przed Bogie m i Jego spra·
wiedliwością będzie inaczej. W końcu l'7.ecze: Chnciat dU!lzD ma czarna
jak noc. mogę błagać o przebaC2.enie i zgjął k o łana, aby ,ię zacząć
modlić, Wchodzi Hamlet, a widząc go samotnego rozwaia w duszy.
I j.ko clłowiek Tozel""ojon "" dzi"łniu,
""ah.j"c aię, co mam wprl0d uCI"i,
I ni,,; nie czynię, Jaklo } ch oćby nawet
Ta ellon pueklcta była od krwi lucltkiej
Ow.kroi tak brudn", ny lii mi/oa lerne
Nieb. nie maj" elid~u do jej obmycia,
Aiby :<bid./a jak ,;nielll) Na cOż ł.. h,
Jeił; .,ie na lo, by pnebauac winnym)
Cumie
moelły, j..ieli nie ow~
Podwojn" .ił" zdoi n" n.. podeprlec,
Gdy mamy upa ić , lub podnie,;c na nowo,
Kiedy upadniem } Wo:nio.ę pueto ouy:
BI"eI mój j"i min"ł. Len, arh j.ki roduj
Madlhwy moie być dla mnie pomOtnym}
Pnebau mi moj" ohyd .." morJe"two!
To byc nie może ; boc jenue pow,adam
To w.,.yatko, co mię wiodło do mOlele"!Wa;
Koronę, wlldzę żonę, b,ala. Moie",
Być roza:,unonym, kto dzierży plo .. 1" ,eehu}
W pn.k'ylr.acn lelO UpaUI,,&O iwiBta
Zd.rza .ię zbrodni pozłoton, rę k ",
U_u.,c na bok .prawiedliwoic: nieraz
W id n.no nawet prawo przekupione
Owocem lII.. allu: a l" lam 'ak nIc j",,;
Tam nie poplaca ualbierflwo, lam uyny
N_ao .ię j.wl" i ułowiel<, _Iawiony
Naprzeci .. _..oich pn.",tcpo!w 01<0 w o ko,
Muai je naprawie. Cói mi .. ięc o:oa taje)
Sprobo..ac. czea:o hl dokaio) Czollloi
On ni e dokało) le co: uellloi dol<aże.
Gely winowajca .. ie moie i.lowac}
O , tr..:cn" dolol ellUZO j.1I: 'mier': C%un.!
Spl"lana mylili, I<to5 •• uliłuj"c
Być woJ n,. coru. okropniej ';0 wikła",!
Przyjdżcie mi w pomoc, o Wy aniołowie I
Zerni jcie ,ię kol"n ~r i Iy
Stoję

a"

.t-',
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ct.yliby nl1eialo teraz wyko nac a"'ą zemstę u l na morde rcy, ale wio
go modlącego się. nie wail: się oa zemstę. bo . zabijając go
modlącego s i ę, otworl.y/by mu wrota raju, II pn:ede:i: on zamordował
jeno ojca w chwili, gdy ICII nie myślał o skonie i pojednaniu się
z Bogiem - odk łada więc zemstę swoją do chwili. gdy król będzie
się czu ł szczęśliwy . może pijany będzie lub wśród uciec h kazirodczych .
d ;eąc

..J,-E .. _

SCENA IV.

J nny p okój na zamku.
Królowa i Poloniusz. Polonjun zapowi.da królowej pn.ybycie
Hamleta i radzi jej oslro z ni m rozmawiać: król owa postanawia Ham.
leta surowo skarcić i pnem1wia doń slowy: .Hamlecie bardzoŚ zmartwi ł twego ojca n::l co on jej odpowiada: "Matko bard tOŚ zmartwila
mego ojca, na co otnymał odpowiedź, .Odpowiedź lwa bezrozumna- o
Na to on jej odpowiada: ~Przestail pytanie t~'e bezbożne" . Kiedy
królowa oburzona jell'o ,posolłem pn:emawiaoia chce wyjśe " i wezwae
prawdopodobnie krola, ażeby się z nim ro zmówi ł , on iil powstrzymuje
i surowo zakazuje wychodzie, tw i erdząc, że pnedstawi jej przed
Okute nrce. zmięknij j. ko nuwy
Nowo narod"toneao n;emowlęcia!
Jeuue
wa:ty, tkO da naprawie. (KI"ka- wehodzi H amlel)'

,i"

tl H amlc t: Modli ai,,: IlOraz mÓKłbym lo u c"tynić:
Te ru. uczy,,":. Ale tym apo,"bem
Pójdzie do nieba: i loi b"dzie zemll,,}
Tneba
nad lem zutanowi':. Nędznik
Zal,ija. mellO ojca i ja n lO
Ja, .yn jedyny umordo wanela.
Po.yl.m teloi nędanika do nieba.
Toby nal.od" było a oie zem.I"
On ao tyr.ń,ko zlł.dził. w .ennej dob ioe,
Watani .. 'Yloici, w maju jeao ar2.ec,",ow :
Jak lam rachunek jeao alo;, BOlu
W i. domo: ''1d"t'lc .Ioli po ludzku,
Żle "t nim bjle mUf;. I jaibjlm .ię zemicit,
Cdybym 1"0 ubił le .. z, kiedjl 'aluuch'l
Ocr.yncn dunę, przyaolowanelo,
Opa' rzonelo w podróż lelO tiwiata'
Nioe, cnkaj. miect.u, .po.obniejuej pory.
Kiedy pij.ny b.. d zie, we bilO, w aniewie.
Albo w'rÓd \Idec,", kaziroduych: kiedy

,i"
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oczy zwierciadlo. ażeby się w niem pnjcrzeć mogla. Przerażona
królowa. myśląc. że on chce ją 'Zabić woła o ratunek, asiowo "ralunku" powiana ukryty :za obiciem Poloniun. W tej chwili Hamlet dobywa st.pady i udena w kierunku owego głosu i Iym sposobem wbrew
swej woli zabija Poloniu!lZa. Widząc, że go zabił wbrew swej chęci.
żałuje swego czynu, następnie zawraca się do maiki, a zrzuciwszy
maskę ualeńca pn..edstawia jej pr'Zed oczy calą ohydę czynu, jaki
popełniła wychodz.ąc zaraz po śmierci ukochaneJło, wspaniałego. nie'Zwykłemi :&alelami obdarzonego małżonka, za jego mordercę, zbrodDiana. który Ż3dnym rysem cbaraktaru nie prz.ypomiDiI poprzedniego
jej męża, a jego ojca. Kiedy niesłychanie sUnemi słowy czyni matce
wyrzuty 'Z powodu jej niegod'Ziwego :uchowania się po śmierci pierw .
szego małżonka kiedy czyni jej wyn.uly przedewszyslkiem. że żyje
w miłości z nędznym zbrodniarzem, skończonym lolrem i nędznikiem,
wtedy ukazuje się duch ojca i każe mu łagodni e przemawiać do maiki
słowy: "Stań mit;dzy nią, a jej sumieniem". Patnąc w kierunku po·
staci ojca wzywa ją do innego życia, do unikania czułego sam na
sam ze zbrodniczym uzurpatorem. Matka nie widząc niczego w pokoju,
tj. iadnej poslaci. sądzi , że on Zl'OWU dostał ataku szalu. tembardziej,
te wygląd i wyraz twan~.y jego się zmienił; twierdzi, że to wS'2;ystko
jego przewidzenia i gorączka trawiąca. On ją zapewnia, żejesl zdrów,
nie ma iadnd gorącl.ki, wzywa ją dalej do zmiany życia, a na za·
pytanie. co ma uczyniĆ, radzi jej Unikać aktów miłości wnbec. zbrod·
niarza, każe jej odkryć wszystko. co tu slyszala temu mordercy jego
ojca, a swemu męiowi, że on nie nalony, lecz w pelni świadomości
wreszcie kończy swe uwagi słowami: MOtwÓrz kosz na dachu, wypuść
zeń ptaki. jak małpa w bajce, a potem sama w kosz wlazłszy dla
próby. run na 71amanie karku". Na te straszne słowa odpowiada kró'
lowa, ie ich nigdy nie zapomni, że nie ma dośĆ życia na wydanie w sło.
wach tego, co słyszała . Hamlet żegna aię z nią d odając, że ma jechać
do Anglji z woli króla. aieby slamtąd nigdy nie wrócić, bt;dzie si ę
jednak .taral z tymi, którzy go tam prowadzą lo samo uczynić i wy·
przed zić ich swoim forlełem. Następnie ze sIowy .Dobranoc malko~
wychodzi, ciągnąc u sobą MbrylQ mięsa - jak l\8%ywa Poloniust.8.
Gnoi. lub 1.1,i.

będ:tie.

lub

~ob"di inn~&o

CEJ'nic, ~o wule nie pachnie zbawieftiem:
Wtedy &0 ulodi 1.1.. ieby .i no«i
Z.d.rł ku niebu, .by jelfO <łun.
T.I. wtedy był. pnelr.lęt, i czarn".
j.\; piel.ło, w !.ctOre pDjd~e. M.tka neh,

Ten ty lko

Icordj.ł

'mieli twoi, odwleb. (Wychodzi),
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AKT IV.
SCENA T.
Ten sam pokój. co w

końcu

poprzedniego aktu,

wchodząc twierdzi. że musi raz dociec przyczyny Iych
głuchych jęków i pn,eciąglych westchnień, a n8!11ępnie zwraca się do

Kró l

królowej z zapylaniem gdzie jest jej syn. Królowa odpowiada mu
krótko, jak slraszllych znejść doznała w nocy, że Hamlet naleje jak
wzbunone mone, jak wicher. Oto usłyszawszy S1tmer za obiciem
dobył szpady i ze slowy: nSzczur, szczur, ugodził i zabił skrytego
lam Poloniu8za. Na to kró l czyni sobie wyrzuly, że }:lIoadlo dobrym
i laA'odnyrn był dla Hamleta i lo postępowanie teraz się na nim
zemściło. oznajmia tonie. że teraz nie ma innej rady, jak wysłac go
do Anglji, II calej sztuki użyć WODeC dworu i narodu na uniewinienie
się co do zabicia Poloniusz,a. Następnie wzywa dworzan Gildenslerna
i Rosenkranca, aieby zaj~li się wyszukaniem ciała Połoniusza i za·
nidli je do kaplicy celem pogrzebu.

SCENA li.
Inny

pokój

na zamku.

Do Hamleta przychodzą dworzanie Gildenstern i Rosenkranc
z iqdaniem, ateby wyjawił, gdzie podział ciało Polonius7.a. Na ich
pytanie, on odpowiada szyderstwem, szczególnie Ros enkrancowi, którego nal.ywa gąbką wCiqgającą łaski i wzgl~dy królewskie. Na ich
wezwanie, by się udał do króla, odpowiada, ie to uczyni.

SCENA lU.
Inny

pokój

na

zamku'

Król w oloczeniu kilku panów pyta Rosenkranca, czy się do'
wiedzieli (wraz z GildersternelPl. gdzie Hamlet ukrył ciało PoJoniusza.
Otr:zym.awszy odpowiedi, że od Hamleta niczego się nie dowiedzieli,
tylko jego samego przywiedli, kaie im kr6l przyprowadzić go przed
siebie. Kiedy następnie król ~ca się do Hamleta z z,apylaniem,
gdzie Poloniusz, on odpowiada, że na k olacji, ale nie lej gdzie on
je, tylko gdzie jego jelhą [rozumie się robaki]. Gdy król oburzony
ą. odpowiedzią powtarza swe pytanie, Hamlet w szyderczej odpo.
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wiedd dohje. że Polol1iuJl; jest w niebie, n \'/ !t<:uicu d3:"ZJCa 2.B·
ijddkowo. że Pol(lniu:I:I: znajduje się na II"CItOdlCb prowadzących do
9a1erji. I{ról ka';;e kilku onbom z ornaku P'l!l;'lk u: Poloniusza,
a Hlmlel tlodaje szyderccLą uwagą. żo on sam będtic na nich czekal,
aż przyjdą Naslę;>oie król w udanycb. słowach serdeczności lIumaczy
Hamletowi, te je>Jo osobiste bezpieczcaslwo wymaga. aby się leraz
uda ł do Aoplji. Harnleł. wjcdzą~ d'JbrLe, o co cb'Jdzi, udaje. ie wier:r.y
w S7.:czerośc królewsklł. tOJna się z królem i królową we w łaściwy
sobie sposób pełen sarkastycznego dowcipu i wycbodzi Król kaie
iść za nim Gildcnsternowj i Rosenkrancowi, zwab i ć go na okręt
i ezemprędzej wy\\'ieźć do Anglji Zostawszy sam król. w apostrofie
do Anglji wyraia nadzieję. i Anglja. tj. jej król zwolnią go nareszcie
od slrasznej zmory. jaką dla niego jest Handel, odbierając mu na
jego iyczeuie iyde,
SCENA IV.
Równina

w

Danji.

Wchodzi Forlyobras z wojskiem. fortynbras. synowiec króla
norweskiego wysyła rotmistrza z pozdrowieniem do króla duńskiego
i z prośbą o pozwolenie przejścia przez kraj duński jego wojskom
na Polaków. Hamlet spotyka się 7. nimi i pyla o powód wyprawy,
czy pochód ma n~ celu podbój całej Polski, czy tylko kawa ł ka. Na
odpowiedź. ie chodzi o bardzo mały kawałek ziemi, którego Polacy
napewne dzielaie bronie będę d:ti wi si.; Hamlel, ie o marny _psi
ogon" tak nazywa ten kaw .. ł':!k ziemi. tysiące ginąc będą. Na wezwanie dwol'7.an Gildensh!tna i Rosenkranca. by się spieszył oświad·
cza Hunie!. ie im zaraz lowany:n:yc będzie uiechaj tylko idą na·
pr:..od. Zostawszy sam zastanawia się Hamlet nad swoją opierzało~cią
w wykonaniu zemsty na zbrodniarzu.-j
6J Jlllr.:i.e mn'" wlZy.tko olJ..ru ; wlZyltko_
Leniwej zeOlicie mtj bodica dodaj.,.
Cumi. jen człowiek . je:!:eli najwy:i:u_e m
JeiO ud.niem i dobrem nil zielni
jut tylko Ipan ie i jadlo) Bydlo;ciem,
S:u::zerem bydlo;eiero. ten co nlll obdarlyl
Tak dzieln, wł.dz, m:lilenia. Że moie
I w'lecz i napnOd pOil,dać, nie na to
Dll ł nam IQ wo lnoiC. ten udział bo.koki.
Rozumem itWllny. aby w na. jałowo
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010 marnieje jego rozum, dat boży, obraca si~ w bezczynności;
bo 010 tysiące ludzi będą ginęły, bijąc się o marny kawałek ziemi,
a 011 mając się pomścić na zbrodniarzu za wmordowanie ojca za
zhanbienio maiki nic oie czyni.
SCENA V.
[Izynor,

pokój

na

zamku,

Wchod~ą

królowa i Horacy Horacy o~wiadcza królowej, że
Ofelja, która po śmierci ojca doslala obłędu i w Iym sianie
chodzi i spicwa ubrana dziwacznio. Królowa odpowiada, "ie nie chce
jej widziee w tym sianie, namyAliwsl.Y się jednak. z obawy, ażeby
slan Olelji nie budził LI tlumu pn:ypuszc:teli nicpotn:cbnydl. pozwala
jej wejść. aralja wchoJz.i. wita upn:ejmic kroiowę a na jej pytanie
nie daje odpowiedzi uależylej. tylko tIpiewa pieśń o ukochanym
zmarłym, a następnie o dziewczynie ukochanej i rolodzierku. który
porzucił kochaną dziew.:zynę. bo oie umillb się szanować. Wchodzi
król ubolewa nad jej sianem kata Horacemu iść za nią i daje rozkaz
przybyła

Lei.1 ; butwi .. ł. Je.1 li to więc .leutleiem
Zwienęc~j. bydła godnej ... iepam'ęei,
CI)' trwożliwego i d.obiugowego
Przewidyw.ni •• ktore _.:i_le bior,e
Zawu" ma w lob ... tny c:zę id boh .. t".. ' .....
A t)'lko jedn" m"droici, - dopr .... dy.
Nie moltę telt0 poj"ć - że .ż dot"d
Mow;ę do .iebie: trzeb .. to uc:z)'nić.
1 kone% .. n. tem. ki~dy m i do c"'ynu
Nie br.k po ... odOw. woli .• il i i rod!' ow.
Prl)'lehd,.. wielleie j.k iwill •• toj" przecie
Prudemn" : chocb,. to woj_leo tak liclne
I lalr. ::r:alobne. pod ...odZJ!o 1.Ir:'elto
Młodego 1..'.. ci •• Ir.tóry up.lony
Sllachęlll\ ż'l.hę et.wy, Jelece .... i)'
Uh,.l" ulIlę wyp.dlll)w i ch~tnie
Co jut doc~unem i puem'j.j"cem
N.....Iy ch ... yll .... i .. h.zardom. ui', ..dzi.;
co) n m.rn" lupinę orzech ...
Pr ....dziwie wiellr.im b,.ć, ... ie jut to dz; .ł.c
T.m, adzie do lelo wuelki powód Ikłani.;
Lecz wielkomyilnie o idibło nlwet ... elCzyć,

z.

28
strzeżenia

jej pilnie. Pozostawszy sam :t królową. daje wyraz swym
cierpieniom, wobec nawały nieS7!C2ęść. jakie spad ły na dom królewski
'l; powodu z,abicia Poloniu87.3 przez. Hamleta, Jego wyjazdu do Anglii.
a następnie z powodu nieszczęsnego sianu Orelji. lem bardziej, że
slyehał, iż miody Laerles powraca z francji.
W tej chwili słychać zgiełk. król każe stanąc Szwajcarom na
slraiy. Wpada jeden z dworzan i oznajmia. że do pałacu wtargnąl
pr:z:ybyły z Francji Laertes, na czele zbunlowauego tłumu, kt6ry go
glosi królem.
Za chwilę, po wyłamaniu drzwi Laerles z orszakiem staje
zuchwale przed królem i iąda wydania mu ojca. Po chwili perswlU.ji
l-e 81rony króla i królowej, któr:ty mu łłumac:z.q. te Poloniuaz nie
:t:ginąl z ich winy, Laerles nieco uspokojony dowiaduje się, kto był
8pr<lWCą śmierci jego ojca. Niebawem wchodzi Ofelja dziwacznie
ubruna w kłosy i kwiaty i śpiewa pieśń o ukochanym zmarłym , któ'
rego pOkryła zimna mogiła. WYP!Jwiadając zdania bez właŚCiwego
związku rozdaje kwiaty obecnym a to: kr610wi koper, królowej rutę,
którą jak twierdzi, będą teraz mogly nosić obie tylkOl z pewną róż.nicą,
stokrotki, a chciałaby dac wszystkim fiołk ów, a le ze śmiercią ojca
wszystkie powiędły. W końcu za śpiewem o zmarłym ojcu, klOry jui
nigdy nic powr6ci, dla kt6rego prosi Boga o pokój wieczny i o pok6j
prosząc wszystkim dobrym chrzeftijanom ze s łowami: .. Będ9 się za
was modliła, Bóg z wami', wycbodd.
Widok jej W:lrutlU Laertesa i pobudu go do zemsty na
.sprawcy ubójstwa ojca. W tern przyznaje mu słufłZność król, tłuma·
czy mu, ie nic winien jego śmierci, twierdzi, że mO w8zystko opowie o zgonie ojca i pomyśli o tern, aŁeby sluszną zemstę uspokoić
jego zboh. lą duszę.

SCENA VI
Inny

pokój

na :lamku.

Horacy i jego sluga. Do Horacego przycbodzi sługa :z: oznajmieniem. że jacyś majtkowie chcą 8i~ z nim widzieć. Horacy każe ich
wpuścić. Majtkowie wszedłszy oddają mu li'lt od Hamleta, w kt6rym
mu tenże donosi o 8wojem wyjeidzie do Anglji, o spotkaniu z koua·
Gdzie honor kaie. I eói ja war t iettem,

J., Im;ry ojca zgonI zhanbienie m.t1d

:Spi,co przepunenm) gdy oto ~e w.t)'dem
Wid~ę przed .ob, bll.k, 'mieri c1wudzie.tu
Ty.ięcy ludzi, którzy dl. chimery,

•
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nami. o lem jak sam jeden skoczył na slall'k korsar.lki i 'l.oalal
jeJicem korllarzy. Prosi go następnie, aieby onych majtków doprowadzi ł do kró la 'l. lislem. który do niego pisze; dodaje, że ROllcn.
kranca i GiJdens te rn peregry n ują do Anglji i o nich ma mu coś do
powiedUlnia. H or.łcy na tyuenle Hamleta postanawia majtków do-prowadzić do króla.

SCENA VII.
l ony

pokój

na

zamku.

Król i Laerlcs. Król lIumaczy Laertcsowi. że zabójca jego ojca"
jest Hamle!. któ ry takie czyhał na iycie 8amego kr óla. Na upylanie
Lae rlesa, d laczeQo król tak dłulJo cierpiał bezkarnie wybryki Hamleta ,
tlumaa.y się k ról le m, że czyn ił lo z mi łości dla żooy. którą ubóstwia,
a k tóra bardzo kocha Hamleta, następnie C'l.ynil lo lei ze wzg l ędu
na miłość ludu do Hamleta. Na slowa rozpaay Laertesa odpowiada
król, te szczerze myśli o zemjcie na zabójcy, bo i on kochal takie
Poloniusza' ojca Lae rtesa Wchodzi pokojowiec i oznajmia królowi,
ie jacyś ludzie przybyli doń to listem. Król odbiera lisI i czyta dowiadując się ie Hamlet zoslal nago i sam wyrzucony na ląd duński
i niebawem slawi s ię pn;ed kró lem i zda sprawę oz; wypadku, który
go tutaj zapędził z powrotem Teraz w długiej rozmowie król zachęca
Łaertesa, do zemsty na Hamlecie: wie on, ie Łaertell świetnie włada
floretem, jak mu to otlwiadczyl Normand~yk Łamani, sam mitlln.
w tej !:łz!oce Otóż 00 oamówi Hamleta, by się zmierzył w pojedynku
% Laertesem, z tego pojedynku jednak Hamlet nie powinien pod iadnym
względem wyjść calo. Laertes godzi się oa teo pojedynek. twierdzi,
ie noret twój na końcu zapuści werniksem tj. zabójczą trucizną lak ,
ie lekkie nawet draśnieńcie wKprawi dotknięteao niem na drugi świal
Roiwaia to król i ze 9wej 9trony dodaje, ie pomyślał tei o tern,
aieby Hamlet z pojedynku oie wy9 edl iywy Mianowicie posianowił uczynić uroczysty zakład wobec Hamleta, że on wyjdzie zwy.
cię9ko. Kiedy więc w czasie walki "lmierzą się obaj, II Hamlet zaiąda
napoju dla ochlody, wtedy on kaie mu podać puhar"l winem, kt órego
jeden łyk przeniesie go na drugi świal. W tern słychać jakąś wr:zawę ,
wchodzi królowa i oznajmia, ie Ofelja utopiła się w pobliskim potoku.

pl. widm • • ław)' w grób id", j.1e ... lóżko ,
Aby wywalc. yc tlikcumn .. pię:di :alem;,
Niedo.lałe~:an .. naw,,1 do pOkrv~ia
Tych ~o pol~gmł ' B"di odł .. d do ...od""
Ol wolo moj., albo "'-.:s"d)' lod"""

30
Wila ona \\'icncc i 'lawieJzala na poblisk:cj, nad wodą stojącej
wicn.bie i wid Jczn;c w Ulrnyślel'Hu, wieszając wience poś l iznęła się
i wpadła do wody i ja"i~ ("lU, unosząc się nad wodą śpiewała
urywki dawnych p:eJni. wrencie. kiedy jej szaty przemołl l y, por;ą·
Qllę ły ją na dno, gdJ:ie znalazła śmiere Laerles w emfatycznej mowie.
twierdząc. że wsłM.YRluje się od lez, bo Ofelja ma jut. dosye wilgoci.
wychodzi pelen oburu!nia. myś ląc widocznie o jak nBjszybszej :;r;cmście
na Hamlecie. j ako :ilr rawc.y calego '1iegzczęścia I{ról pOldanawilI iść
za nim, w obaw ie... .łeby we wzbur,:clliu nie wywobl czegoś niepDżądane·go.

AKT

v.

SCENA I.

Cmentar?:.
Dwaj grabarze lA Treliak n:J:r.ywa ich w awojem wydaniu
Hamleta prostakami, chcąc oddać angielską nalt.wę clown) kopią grób
we we!Jolem usposobieniu, roz,mawiając o bienącb wypadkach. I lak
z, powodu utonięcia Or"lji roz,prawiają nad ~mobójcz,ą śmiercią. ze·
znając, że jeleli samobójczą śmiercią zejdzie z/ego św;ata biedak,
to go wynucają paUl obręb cmen'arl.a i odmawiają mu cbneścij:lIi.
skic!lo por,rzebu, jeżeli zaś umrze s~mobójct.ą śmiercilł jakaś wysoko
poslav.iona osobistośc, to :t.najdz,ie się usprawiedliwienie jej czynu
i otr.t)'ma oalei,yty pogru b. ~tąd przechądząc do dygnitarzy pierwszy
Jłrabarz twierdzi, że ogrodnicy, górnic y i Jł rabarze są to najdawniejsi
dygnitarze, bJ idą w pros/ej liDji od Adama, II/óry byt takie dygtli·
tllr'zem Na zapytotnie drufliego grabarza, cz.y Adam był rzeczywiście
dy"ni/anem, odpowiada pierwszy. że byl nim rzeczywiście, bo nosil
krz)ż Kiedy drU!Ji (Jrab;!rz. uważa odpowiedź pierw81cgo za żart, bo
Adam żadnelJo krzy!a lIic lIosił, odpowiada mu pierwszy, w ten
sposób: Wedla pisma świętego Adam kopal ziemię. a kopiąc ~
musia ł się schylać, a jak teby się byl scbylal, nie mając krz,yża
Ikrl.yiów od krzyż, kremi kręgosłupa ). Idąc w dowcipkowaniu dalej
pyta pierwszy grabarz., ktory rz.emieślnik buduje trwalej od mu(aia,
ddli i maj~/ra okręlow<,l'Jo; odpowiada drugi, ie szubiellicz.nik, tj.
wykonawca szubienicy, bo jego budowla przelnyma tysiąc lokatorów.
Na powlónone pytanie drugiego "rabaru, który nemie"nill trwalej
buduje od murarza, cieśli i majstra okrętowego odpowiada pierwszy
dowcipnie, b "raban, bo jego domy przetrwają at do dnia sądu
[rozumie się estatecznego) Po tych sło wach pierwsz.y grabarz. odpra·
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wi .. drugiego. ażeby mu przyniósł półkwaterek wódki, a sam kopiąc
dalej grób śpiewa o swej mlodości: jaklo nicądyś był junakiem i bawił się w m i łostki, a teraz. przysz.a SIaraść, zwaliła go obuchem
i mina junacka znikła. Wchodzą Hamlet i Horacy. Hamlet patrząc na
grabarza spiewającego i kopiącego. nrób dziwi się jego :z.Jlchowllniu.
na co mu Horacy odpowiada, te grabart czyni lo 'l. przyl.wyczajenia
do !weno rzemiosła .
Kiedy graban.. kOiliąc wyrzuca na wierzch pn:egnil<l uasltkę.
'Z.1slanawia się nad niil Hamle!, czy lo przypadkiem nic jest CZ3szka
jakiC"loś sprytnego dyplomaly, albo j akiegoś dworaka. kl';ry wjtal
uprzejmie wysokich dygnitarzy; moie to lei c:taszka jakicqoś 23us;r;nil<a kl6ry chwalił kiedyś swego mecenasa aiebv oden coś wylu.
dz.ić Odpowiada Horacy. fe to wszyltko byc ruoie. lłam lc t słyszą c
lo ubolewa nad losem Judz.kim. te po dokonalliu żywota. po róillych
przejściacb. koki ich ~tają si~ niejako kręglami d? gry gr3barlkiej.
Pierwsz.y grabarz. śpiewa:
Łoi.:

w ziemi i wór zgnebny
Na pokryciu kośd:
Oto caly spn.;t potrzebny
Dla tutajs1.ycb gości, ..
i śpiewając z.nowu wyn.uca czankę. Hamlet :.taslarl31O ia siQ rlad oią
pnypusz.czając. ie to raoie cz.aszka jakiegoś adwokata Ilynrlego
7. krętactwa albo jakiegoś wlaściciela rozległych wlości. który drogą
licytacji. sabhastacji efc. Ikupowal dobra. a teraz tak 1D~lo potrze:buja
miejlca .• Tok jest. mój kliąie. odpowiada tioracy·.
Nalt.;pnic Hamlet postanawia wejść w rozmowę 7. grabarz.em.
pytając go, c7.~i to grób który on kopie. Grabarz odpowiada Liai.
pierw: .Mój' a następnie na dal~ze pytania Odpowiada. i o jesl lo
grób kOROŚ, który był. ala qo jUl: nie ma, Ta odpowiedź tak się podobała Hamletowi. ie pyta grabal'Vl. od jakjego c:.tasu ujmuje się
swojem rzemiosłem. Grabarz odpowiada. że od c?asu. kiedy ~marły
król pobił norweskiego rorlrubrasa. a byl t", dzit'ń. w którym mu się
urodził syn. Ten syn obecnie 7.warjował i pojechał do Anglji po od·
7.yskanie rozumu. co mu trudno przyjd7.ie. bo I<lm \\'97.1Icy wariaci,
tacy jlok on. Na pytanie, jak długo moie czlowiek IcieC w z.iemi •
• ateby 7.llnić 'tupeluie, odpowiada g-raban, ie ośm lub d1.iewięć lat.
Dziewięć lat lety grabal'7.. bo ma skórę parbowaną. która nie dopllS7.Cza do siebie wilgoci. a tVilAOĆ jest najwięhz.ą nisz.c~ycielką cial
7.tllarl)'cb. Kiedy grabtl,rz kopiąc dalej wykopuje pewną czaszkę,
II której Iwierdxi, że pI"J:eleiala w grobie dwadJ.icśeia l/"7.y lal. pyla
Hamlet czyja tn czaska Grabarz odpowiada ie Yoryka, krolawskicgo
błazna, z.nanego z nad7.\Yyczajncgo dowcipu i humoru i Hamlet przy·
pomina sobie dz;iecięce Jllta, kiady to Yoryk pieścił go i trzymał Da
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ręku. len Yoryk znaoy %. dowcipu i wdzięku. Dalej ubolewa Hamlet
nad losem 7.lIl3rlych J pytając cz.y n. p. Aleksander Wielki tak samo
wyglądałby w ziemI. jak inni. Gdy mu Iloracy odpowiedzial, że mu'
siałby 'Lt:pelnie wyglądać lak jak inni, pn-ypuu.cza Hamlet, że Ale·
kundrelD Wielkim motnaby z czasem zatkac dziurę w bectte, ponie.
waż Aleksander w ziemi złoiony musiałby się sam w ziemię obrocić
a ziemią z gliną :zmieszaną łatwo zalkać dziun~ w beczce. Kiedy tak
Hamlet rozmawia z Horacym, wchodzi Da cmentau orll:r.ak pogrze.
bowy: księża, król, królowa i ca ły orszak dworski. Jealto pogneb
Ofelji. Hamlet i Horacy usuwają się" na razie na bok. Brai zmarłej
Ofelji Laertcs pyta biędz.a. jaki jemu ob~ądek pozostaje, na to
ksiądz odpowiada. te jut wszystko skońUOlle, do grobu towany·
nylY jej kwiaty i dźwięk dpvon6w, śpiewów pn.episanycb ialobnycb
odprawiać nie wolno, bo śmieli jej była wątpliwa: gdyby ją uznano
za s3mob6jcz.ynię mu~i~łaby leieć POta cmenta rum, w niepoświę,
conej ~iemi, uertes w opowiedzi księdzu kaie trumnę ~puścić do
grobu mówiąc do niego : MMoja ~iostra zali(~ona będz,ie w cbóry
aniolów, kiedy ty tulaJ w prochu się wić będziesz;M , Na~tępnie króloj
wa żegna Orelję, sypiąc na jej grób kwiaty, Lllcrtes w przesadne·
mowie wychwala cnoty Ofelji, prz.eklinając tego, który byl sprawcą
jej nies~aęjliwego stann i śmierci, następnie w.kakuje do jej grobu.
kaiąc siebie Wr.lZ z, oią zasypać i usypać mogiłę tak wysoką jak
Pelion lub Olimp, Na te prz.esadne słowa Hamlel występuje i pyla,
klo j~1 len tak przesadnie ubolewający. Zobaez.ywny po Laerles
nuca się na niego z wściekłością, dusząc go 'u gardło, Hamlet zo
spokojem z.wraca się do niegQ. by go puścił. Na rozkaz, króla, dwo·
rzani ro'l;dzielają obu młodzieńców. Hamlet następnie oświadcza, że
kochał Ofelję p,awdz.iwą i wielką miłością i w orierz.e dla niej nikomu się pneścignąć oie pozwoli. dalej zwraca się do Laerlesa ze
słowami wyn.utów, dlaczeno się tak na niego nuta, wllukże on
go :r.aWllz,e kochał _ Kończąc dodaje: "Mniej~za o lo, nWllz kol
miauCt.eć, a piclł warczeć będzie-, Król zwraca się na uboczu do
Laer1esa z zapewnieoiem, że wszystko jak mu obiecał, zo~tanie speł.
nione, a mogiła jego s iostry niebawem iywy pomoik mieć będzie:
ma tu na myś li uśmicl'Ceoie Hamleta

SCENA li

Sala

na

zlImku,

Hamlel

Ho ra ey,

Haml\·t opowiada Horacemu o swej niedoszłej do skutku po.
dróiy do AogU, W CUlllie tej podr6iy, kiedy odwoiący go spali.
;tabral im pakiet: w tym pakiecie ualau li!1 króla Oaoji do króla

Anglji, z: pro~bą, ażeby %.araz: po wylądowaniu Hamleta. raezył mu
kuuć zdjąć !Jlowę z: karku. Dowied:z:iaws:z:y ,ię o lem HamleJ. wyjllł
ów list, dowód królewskiej zdrady, a na miejsee je!Jo napisał inny.

udając sposób pisMia króla Danji z pro~bą, ażeby przybyłym do Anglji
dwom dworzanom tj. Gildensternowi i Rosenkrancowi kazał zaraz po
ich przybyciu na brzeg an!Jielski odebrać życie, nie dając im nawet
czasu do wyspowiadania się.
Tak więc ohecnie oni po !lmien: pojechali do Anglji. on zaś dostał
się w ręce korsarzy. któny go. jak Horacemu przedtem pisał wysadzili
% powrotem na brzeg duński. Dodaje teraz Hamlet. że ohecnie ostatnia
pora do wykonania zemsty na zbrodniarzu, który mu z~ m )rdował
ojca. zbańbił matkę. a obecnie wyratnie czyha na jego życie Wchodzi Ozryk. jedeo z dworzan królew,kith. W dłuRiej mowie, we wyra·
J:acb najwynukańS7.ej u niżonośc i, zdjąwu.y kapelusz z głowy, oświad·
cza Hamletowi. że król uczynił pewien %.ak ład co do niego. Mianowicie, król sta ..... iając sze~ć berberyjskich koni oa :zakład Iwierdzi, że
Hamlet w dwunastu spotkaniach. otrzymawszy od Laerlesa trzy fory,
będzie zwycięzcą. walcząc z nim na florety Prosi ledy, jego krÓ·
lewska mość, ażeby książę Hamlet ów z3kład rozearać raczył. Hamlet
godzi sią na lo. mówiąc. że będzie się przecbadzał w jednej 7. bocz,
nycb sal. czekając na rozkazy królewskie. Za chwilę wchodzi jeden
z dworzan. oznajmiając Ha mletowi. :7.0 wszystko do spotkania przy·
gotowane; caly dwór królewski b(dzie się przypatrywał temu widu·
wi!:lku tj. spotkaniu Hamleta % Laertesem. Hamlet, r07.mawiając
z Horacym. mówi O jakiemś 9mulnem przeczuciu. wobec cz,ego Horacy
odradza mu spotkanie z, Laertcllcm, przeczuwając takie coś zlego.
Hamlet mimo złego przeczucia postanawia zakład rozegrać tj. spotkać
się z Laertesem. Następnie wIslępują obaj młodzieńcy do walk i.
Przed spotkaniem Hamlet w uroczystych slowach pr%eprasza Laerlesa
za wyrządzoną mu mimowolnie krzywdę . Przypadek zdany ł. fe
wbrew woli zabił mu ojca, będlłc w stanie niesłychanego podrażnie
nia i nieświadomo~ci czynu. to mówiąc pndaje mu rękę w sposób
potwierdzający prawdę jego wynurzeń. Laerles odpowiada, że celem
walki z jego sironI' jest zemsta za doznaną krzywdę: jeśli jednak
starsi orzeką, że sławy jego nie kazi żadna plama i upowawią go do
tego kroku, to on na razie przyjmuje wyznanie Hamlela, jako ofiarę
i podając mU dloó występuje do wałki. Król wobec obu młodzieóców
oAłasza warunki spotkaoia. dodając, ie poslaoowil w razie, je~m
Hamlet zada Laertesowi dwa pchnięcia albo Irzecie odparuje zwyciętko, on każe dać ognia z dział. wypije zdrowie Hamleta, i dla
niego przygotował puhar wina. do którego wrzuci bezcenną perłę,
Ctarę teAo wina stosownie do obietnicy. danej poprzednio Laortesowi,
kazał król zatruć. Po dwócb 8ZcJ:ęśliwych dotknięciacb Lacrtesa przez
H.ml~l
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Hamleta floretem. kroI umyślnie kaie dać ognia % dzial ogłaszając
zwycięstwo Hamleta i zachęcając go do wypicia wina. Mlodtiency
jednak walc7.ą dalej. Królowa:ze swej strony uznając zwycięstwo Hamleta, pije wino % czary prze:zollczooej dla niego, a p ijąc nie doslysz.ala
cicbego upomnienia ze slrony króla, że by nie piła. bo wino zatrute. Po
chwil; Laerles rani Hamle ta. poc7.em w zapale ..... a lki pl"'Lcmieniają florety
i Hamlet rani go jego floretem o zatrułem ostrzu. Po chwili królowa
pada z otrucia, wska2.ując na zatrutą czarę przez. króla, której padła
ofiarą Laertes raniony przez Hamleta zatrutym floretem czuje zairude i up<ldek sil. wyjawia Hamletowi całą p rdwdę, cały p o dstęp króla,
oświadcta Hamletowi, ie chwile jego policzone. bo fl oret był zatruty,
poczem umiera . Slynąc lo Hamlet jeszcze w pelni sil uderza króla
zatrutym floretem ze slowy: .8ezczel.1Y, zabójczy, przeklęty Duńczy
ku, wySiJCZ ten kielic h. A co jesl w nim perła? Idi Ul mOją matk"·.
Chociaż król byl tylko dral§oięly, z powodu dzi:llania trucizny, nieba·
wem pada martwy. Ha mlet słabnąc z powodu działania trucizny, icgn3
s ię z przyjaciele m Horacym. a kiedy tenże zrozpaczony chce także
wyp i ć curę z I rucizną. zaklina go aby tego nie czynił, aieby pozostał
jako świadek jego cierpień i lego. li padł jako ofillra i mściel zb ro·
tlui. W końcu oś w iadtta Hamlel. te jako prawy król Danji, obecnie
po śmie rci IUlludjusza, ofiarujo rządy królewskie norweskiemu forlyn·
brasowi i prosi Horacego, ateby mu to oświa daył. W tcj chwili sły,
chać buk armat, to mIody Fortynbras wracając zw ycięsko z wojny
polskiej, pozdrawia salwami posłów angielskich, Następnie z usl
Horacego dowiadujo się fortynbras (o losio Hamleta, o lem co było
przyczyną takiego i niwa śmierci w królews kim pała cu w Elsynorze,
Z ust pula angielskiego dowiaduje się o straceniu Rosenkrauca
i Gildenslerna. a rOwnocze§n!e od Horacego dowiaduje s i ę. że na
mOcy ostatniej woli Hamleta on j est prawym monarchą Danji. Usły.
szawszy lo fortynbras kakie zwołać naradę sl~rszyzny dllllskiej,
a Hnmle lowi ka że w~n ieść wspaniAłe wywyższenie i nieść jllgO
zwłoki celem wy!lawienia icb na widok publiczuy w~ród odgłos!!
muzyld i huku dzia ł. jTu dodaj~. żo ten huk ,dział lo dosyć dziwny
.Anachronizm u poety loj miar.1 co Shakespeare].
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AKCJA DRAMATU.
W budowie i przeprowadzeniu t ragedji : .. Hamleta"
poeta zasadniczo przepisów podanych przez
Arystotelesa. Zasadnicze trzy żądania Arystotelesa tj.
jedność miejsca, czasu i akcji są tu zachowane. Miejscem akcji jest pałac królewski duński w Elsynorze
(dziś Helsingor), bo mała Scena na cmentarzu w akcie
V. za żadne odstępstwo uważane być nie może tem~
bardziej, że cmentarz ów znajduje się przy kościele
w Elsynorze. To samo mo ż na powiedzieć o krótkiej
scenie czwartej aktu IV. przedstawiającej równinę,
w Danji, na którą wchodzi Forłynbras:z wojskiem, Co do
czasu, to rzecz dzieje się mniej więcej w dwa miesiące
po zej.kiu ze świata króla Hamleta, po którym wstąpił
na tron brał jego mtodszy Klaudjusz. Co do akcji, to
, akt I jest dyspozycją czyli też expozycją całej tragedji
Poznajemy w tym akcie wszystkie główne osobistości
tragedji, przedewszystkiem gł6wp.ego bohatera Ha mleta
z wybitnemi cechami jego charakteru. D~t~ujemy
się następnie, że pod stawą akcji będzie zem
amleta
na zbrodniczym Klaudjuszu, który mu zamordował
podstępnie ojca, posiadł jego tron i zabrał mu żonę,
która nie pomna, jakiego męża utraciła, weszła przed
czasem w związek kazirodczy z mordercą~uzurpątore m,
Tutaj dodać wypada, żJl tragedja ta od czasu złożenia
przysięgi przez młode go Hamleta duchowi ojca, że go
pom ś ci, nabiera pewnych cech tragedii fatalistycznej~
tj. jakby zależnej od przeznaczenia, bo młody Hamlet,
związany tą przysięgą już o niczem innem nie myśli
jak tylko o doprowadzeniu tej zemsty do skutku.
W akcie drugim akcja rozwija się od początku w ten
spos6b, iż król chce z badać właściwą prz yczynę obłęd u
młodego HamleŁu , a kiedy mu szambelam Polonjusz
podaje za przyczynę tego słanu Hamleta odrzucenie
trzymał się
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jego miłości przez córkę Polonjusza Ofelję, król pragnie
się o tern stanowczo przekonać. Następnie akcja postępuje naprzód dopiero w ostatniej scenie tj. w spot~
kaniu Hamleta z aktorami przysłanymi przez królewską
parę celem rozweselenia i wyrwania go ze smutku
I martwoty. Hamlet postanawia tych aktorów użyć do
swych celów, mianowiGie chce przez poddanie im przedstawienia śmierci "Gonzagi". w którem sam poczynił
zmiany oddające śmierć jego ojca, wydobyć, jak powiada
sumienie króla na wierzch, czyli, przekonać s i ę, czy
król jest rzeczywiście mordercą jego ojca, czy tei.
duch, który mu się ukazał nie jest jakimś wysłańcem
złego ducha, celem jego omamie nia, Największej doniosłości dla rozwoju akcji dramatu, akcji samej w sobie
nie zbyt skomplikowanej, jest akt trzeci. Scena pierwsza
o tyle posuwa akcję naprzód, że król postanowiony
zbadać przyczynę szału Hamleta idzie za radą Polo~
njusza, zamierza sprowadzić zejście się Hamleta z Ofelją.
a z ich rozmowy, mianowicie ze sposobu przemawiania Hamleta do Ofelji ma osądzić jego stan. Zej~cie to
następuje, król i Polonjusz ukryci za obiciem przysłu
chują się rozmowie niegdyś kochanej z kochankiem.
Z rozmowy tej król nabiera przekonania, że mimo
wszelkie pozory, Hamlet nie jest obłąkany, lecz nader
mądrze udaje obłakanie, w jakimś celu, który dla
króla może być bardzo uiebezpieczny. Wtedy król
postanawia go usunąć z drogi, przez wystanie go do
Angli, skąd prawdopodobnie nie miat już powrócić.
Z drugiej strony Hamlet w scenie drugiej trzeciego
aktu na przedstawieniu ~Smierć Oonzagi", którą poddał aktorom z dodaniem partji ręką swoją napisanej,
a przedstawiającej śmierć jego ojca, tak jak mu tenże
duch ojca przedst 'Jwił, przekonywa się zupeł' nie pewnie,
że stryj jego Klaudjusz jest mordercą jego ojca. KJó!
bowiem obecny na przedstawieniu, każe je przerwać
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w chwili, kiedy aktor przedstawiający mordercę wlewa
truciznę w ucho spiącemu. królowi. Chwila ta utrwala
Hamleta w jego przekonaniu, kto jest mordercą i za·
chęca go do szybkiego wykonania zemsty. Jako chwilę
n ajważniejszą w dramacie, czyli tak zwa n ą po grecku
" perypetję " należy u z na ć zejście się syna z matką lj

Hamleta z Królową. Przed wyprawieniem Hamleta do
Anglji, oczywiście na pewną zgubę, radzi Polonjusz
użyć lej próby jeszcze to zn. surowego zgromienia
syna przez matk ę , wezwaniem go do przytomności
i posłuszeństwa. Plan się nie udaje, a raczej udaje się
przeciwnie, ho nie matka gromi syna, ale syn matk ę.
Hamlet wyznaje otwarcie malce, że nie jest obłąkany,
lecz ma skę szaleńca przybrał dia wykonania swego
planu tj . do ukarania mordercy ojca, kt6rym jest jego
stryj, obecny król Klaudju sz. Kiedy matka chce wyjść,
on surowo do niej przemawia, m6wią c, że przedstawi
jej zwierciadło przed oczy, zwierciadło jej żywota od
czasu zejścia ze świata przez zamordowanie pierwszego
jej małżonka. Gdy kr6lowa przerażona jego surowym
rozkazem, by się nie oddalała, sądzi, że on chce ją
zabić i wota o ratunek, a ukryty za oponą (obiciem)
Polonjusz powtarzając jej słowa woła; "Ratunku"
Hamlet uderza szpadą w kierunku gtosu i przebija
Polonjusza podsłuchującego, nie wiedząc wcale, kogo
zabija To pu nkt najwyższy akcji; od tego mimowolnego
zabicia Polonjusza, akcja cała szybko zmienia do swego
rozwiązania czyli katastrofy. Akt IV jest tylko kr6tkiem
przygotowaniem i przejściem do katastrofy.
Spotkanie ForŁynbrasa z Hamletem na r6wninie
w Da_nji ma w całej akcji takie znaczenie, że przy po·
mina Hamletowi doprowadzenie dzieła zemsty do skutku.
Scena przedstaWiająca spotkanie obłąkanej Ofelji
z kr6lem, a następnie przybycie nagłe Lartesa z francji
mają podobne znaczenie jak spotkanie Hamleta z rot·

mistrzem forłynbrasa. Oto sceny te zachęcają króla
i utwierdzają go w jego przekonaniu, że ..należy Hamleta
usun ąć. Na razie wobec jego odjazdu do Anglji, gdzie
mu ma być odebrane życie, utwierdzają króla w jego
przekonaniu że postanowienie jego było dobre. Niespodziewany powrót Hamleta do Danji, zachęcen i e
Laerłesa przez króla do pOjedynku z Hamletem zatrutymi floretami, przygotowanie zatrutego wina celem
u s uni ęc ia Ham leta w razie gdyby się sprawa z zatrutym
floretem nie udała, a w końcu wiadomość o utopieniu
się Ofelji są osła łn iem i chwilami
poprzedzającemi
katastrofę. Akt V. zawiera katastrofę i epizod. Katastrofę wyprzedza scena z grabarzami na cme ntarzu
koście l nym, a zarazem zej§cie się Ham leta z Laertesem
na pogrzebie Ofelji na tym samym cmentarzu. Scena
zejścia się Hamleta z Horacym, w której Hamlet opo·
wiada swoją podróż do Angli, przejęcie przez ni ego
listu do króla Anglji z poleceniem, a raczej prośbę
o uśmiercenie Hamleta, jego dostanie się w moc kor·
sarzy i powrót do Danji przygotowują jego ostatnie
s potka ni e z Laertesem, Scena pOjedynku Hamleta
z Laerłesem sprowadza ogólną katastrofę i koniec
tragedji. Najpierw wskutek zbrodniczego podstępu króla
gin ie królowa, napiwszy się zatrutego wina, potem
gin ie Laertes otrzymawszy ranę zatrutym przez siebie
floretem. Tenże Laertes umierając wyznaje całą zbrodnie
króla, za co ostatecznie Hamlet przebija (rani go) króla zatrutym floretem, w końcu on sam dotknięty przedtem
przez Laertesa zatrutym floretem ginie żegnając się
z przyjacielem Horacym i prosząc go, ażeby był świad
kiem jego nieszczęśliwego losu, jego c i erpień i zejścia
ze świata. Zarllzem Horacy ma oświadczyć przybyłemu
z Polski, zwycięskiemu Fortynbrasowi, że Hamlet, jako
prawy następca na tron duński po śmierci Klaudjusza,
jego mianował swoim następcą tj. królem Danji. Przy-
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bycie

forŁynbrasa, wysłuchanie

z ust Horacego tego, co
Hamlet przed śmiercią, wreszcie
uczczenie Hamleta przez umieszczenie na podwyi:szenie
jego zwłok wśród huku dział i dtwięk6w marsza pogrzebowego stanowi epilog tragedji.
oświadczył i postanowił

CHARAKTERYSTYI<A OSÓB DRAMATU.
HAMLET.

W ocenie tragedji Hamleta gt6wnym punktem dla
całego utworu jest i będzie zawsze ocena charakteru
głównego bohatera, Hamleta. O jego charakterze tyle
już napisano we wszystkich prawie językach, że można
liczyć na tomy roztrzęsanie tej kwestji, a piszących

o tern chyba na pewne grupy (patrz: Dr. R. Dybowski,
przedmowa do Hamleta str. 20 i Dr. A. T.etiak przedmowa do Hamleta str. 17.)
Otóż Hamlet występujący w dramacie jest mlodziencem trzydzLestoletnim, obdarzonym wiclk iemi zaletami umysłu i serca; możnaby przypuszczać, źe jest
to umiłowana postać przez autora, stąd też przez usta
jego przemawiające zdania trzeba uznać za własność
i zapatrywania samego poety. Co do budowy ciała, to
jest on niskiego wzrostu, tęgiej tuszy i wskutek tego
mający krótki oddech. W I akcie występuje przejęty
smutkiem jakimś melancholicznym, co się tern tłuma..
czy, że ukochany przez niego ojciec zeszedt nagle ze
świata, wskutek tragicznego wypadku, a matka ukochana
małżonka tegoż króla, rychłQ zapomniała o miłości ku
pierwszemu małżonk~ i w miesiąc prawie po jego zgonie wyszła za jegOllrata Klaudjusza, który ani ciałem
ani duchem nie przypominał poprzedniego męża.
W tym smutku Hamleta widzą niektórzy jeden z czterech uznanych temperamentów, a to melancholiczny
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(Vide Dr. H. Biegeleisen w dziele p. t. Wiliam Shakes~
peare, próba charakterystyki, dzieł tom X st r. 333
tłami et.) Ów smutek i melancholja Hamleta :zmieniają
się pod wptywem :zjawiska ducha ojca, który mu przed~
sŁawił swoją śmierć, wskazał na jej sprawcę tj. braŁa
1<laudjusza i wezwał go do ukarania czyli zemsty na
mordercy. Zemsta ta musi dotknął też jego matkę, za
to, że zbyt wcześnie zapomniała o pierwszym małżonku,
ił wyszła za jego mordercę, o czem nie wiedziała;
z porównania jednak zalet pierwszego z właściwościami
drugiego, mogła była ocenić należycie jednego i drugiego . Otóż wedle mego zdania to ukazanie się
ducha ojca, Hamleta, wezwanie do zemsty i żądanie
przysięgi, że ta :zemsta będzie wykonana jest najlepszym
kluczem do oceny charakteru Hamleta, rozumie się od
chwili zejścia się z duchem ojca. Od czasu bowiem tej
przysięgi Hamlet zmienia się, ta przysięga i jej wyko~
na nie ciąży fatalnie na jego charakterze, a tragedji
w tej chwili nadaje cechę fatalistycznej, przynajmniej
do pewnego stopnia. Od tej chwili tj. od spotkania
z duchem ojca Hamlet staje się innym w zasadzie
i zapomina o miłości do ukochanej Ofelji, traci zupełnie
miłość do matki, a co do stryja, którego przedtem
ledwie znosił, jakby przeczuwając w nim przyczynę
:zejścia ojca ze świata, nie tylko nie może znieść, ale
wyrafnie przygotowuje się do ukarania go za zamordo~
wania ojca, czyli do zaprzysiężonej zemsty. Wszelkie
więc objawy ~niechęcenia, brak konsekwenc/'j w dzia~
łaniu, brak stąnowczości, jaki sam sobie ki kakrotnie
zarzuca, wynika to wszystko teraz ze stosunku jego do
zabójcy ojca. W obmyśleniu zemsty jest jednak Hamlet
wytrwa~y, stały, nieugięty, a
nawet wyrafinowanie
okrutny. Mimo to wszystko jest jednak sprawiedliwy,
mimo wyznania ducha zmarłego ojca, że morderc~ jest
stryj Klaudjusz, on dopiero wtedy myśli o prawdziwej
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zemście, kiedy po owe m przez siebie

ZBlnlCJowanem
przedstawieniu "Smierć Gonzagi " przekonuje się
o prawdzie słów ducha ojca. Co do pragnienia zaś
zemsty to niewyŁrwaty jest w dążeniu, ale wyrafinowanie okrutny, co się okazuje w tej scenie, w której spotyka króla modlącego się i korzące go się przed Bogiem
Teraz nie chce go sprzątnąć, ponieważ by sprowadził
nań niebo po śmierci, gdyby go proszącego otwarcie
o lito ść zgładzit i pragnie nie zemsty u niego zdaje się
sięgać poza grób. Dla matki w rozmowie z nią jest
zbyt srogi i bezwzględny tak, ż e dopiero duch ojca
ukazawszy się mu hamuje jego wyrzuty i srogi ton
terni słowy: "Stań między nią. a jej sumieniem Hamlecie,
przemów do niej ". Z tej też chęci zemsty na królu
pochodzi ni echęć do jego sług, dworzan i zauszników,
stąd pochodzi niechęć do Poloniusza, nienawi ść do
Rosenkranza i Oildensterna, stąd oczywista pogarda
do Ozryka. Ta niechęć do Gildensłerna i Rosenkranca
zaprowadziła ich na śmierć; dowiedziawszy się bowiem
z przejętego listu marynarzy, którzy go mieli zawieść
do Angji, ażeby tam śmierć znalazł, nie zadowala się
swojem uratowaniem ale gotuje im śmierć, oddając
pismo królewskie do króla Anglji i podrzucając je
w miejscu pierwotnego listu, co było przyczyną ich
śmierci, po przybyciu do Anglji. Z tego stosunku do
stryja, z postanowienia usunięcia go w odpowiedniej
chwili, płynie też cały petsymizm Hamleta, jakoteż
luki i skoki w jego charakterze, dla których trudno
znalett usprawiedliwienie Hamlet pod wpływem chwili
staje się, jak sam pOWiada, lwem krwi oże rczym, a za
chwilę przemienia się w pokornego baranka. Kilka·
krotnie wyrafnie zaznacza Hamlet. że życie jest mu
ciężarem, że chciałby s ię go pozbyć, gdyby nie niepewność, czy po zejściu z tego świata przy pomocy
własnych rąk nie wtrąci się w los gorszy od obecnego.
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Ro zwi ązan i a

tej zagadki trzeba

szukać

we właściwościach

i w charakterze poety tj. samego S hakespeare'a. Wed le
mego zd ania Shakespeare idąc w zasadzie za wzorami

klasycznemi tj. wziętymi z t ragedyj grecl~ich n. p.
Ajschylosa i Sofoklesa i p6źniE'jszych przeróbek tych
utworów greckich w j ęzyk u łacińskim jak np. Seneki
wypowiada przez usta swych bohaterów sW9je własne
zdania i zapatrywania na wszelkiego rodzaju kwest je.
I tak narzekania Hamleta i j ęki, że jeszcze swej zem·
sty na mordercy nie wykonał p rzywodzą mi na myśl
taki e same jęki, narzekania i westchnienia. Elektry
Sofoklesa, tam Elektra , która wedle mego zdania jest
właściwą m ścicielką zamordowanego ojca Agamemnora,
a nie Orestes, mimo, że on wykonuje wreszcie tę zemstę,
pędzi żywot w smutku , pogardzie i niedo li. Elektra która
jako có rka królewska, mog.ta by ta opływać w dostatki p o~
dobnie jak jej siostra Chrysothemida, żyje w za niedba~
niu i pogardzie, w ustawicznem cierpieniu i poni żeni u
dlatego, że nie może zn i eś ć widoku matki, morderczy~
ni jej ojca wraz z kochankiem Ajgistosem. Ten trwa·
jący stan Elektry pod wptywem nie c hęc i do domu,
w którym żyje i chęci wykonania zemsty, przypomina
mi bardzo st.n Hamleta u Shakespea re'a. Oceniając
więc charakter Hamleta, działającego pod koniecznościtt wykonania zemsty na mordercy ojca, musimy
też zasta nowic się nad okolicznościami, wiekiem i czasem, w jakim żyje twórca tragedji Szekspir. Wiara
w duchy, czarowni<;:e, cudowne zjawiska zsyłane przez
Boga w danej chwili, znajomość królewsk iego dworu
angielskiego za czasów królowej Elżbiety, pewne wypa dki i tendencje onych czasów i społeczeństwy , wśród
którego żył Szakespeare przeszły z ust jego i jego
pióra na umiło wa n ego bqdt co bqdź bohatera tragedji.
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KRÓL KLAUDJUSZ, STRYJ ~IAMLETA.
Ze wszystkich postaci tragedji, postać :zup etnie
wyratna. Jest to człowiek dumny, podstępny, pragnący
życia i władzy. Przez :zbrodniczy akt tj. przez zamordo~
wani e brała wszedł w posiadanie władzy królewskiej
i ujął sobie podstęp n ie jego małżonkę, tak że przed~
weze§ni e zapomniała o zmarłym mężu· i oddala mu rękę.
Jest to typ zupełn i e podobny do Jagona z "OteJla~
jak słuszn i e twierdzi Dr. A. Tretiak we wstępie do Ham~
l eła (vide st r. 50-51) Właściwie na scenie nie widzimy
jego zbrod ni , chyba w pantominie i owem przed sławie·
niu wędrownych aktorów inscenilowanem przez Ham·
l eła. Cała jego działal n ość w dramacie to usiłowanje
zata rcia wszelkich śladów swej :zbrodni. Przez przyzna ...
nie się do zbrodni wobec s iebie samego i przez wyzna·
nie jej wobec Boga z pro~bą o możliwą łaskę i prze·
bacZE"nie budzi nawet pewnego rodzaju litość. Na swem
stanowisku umie zachować należytą godno~ć, jest dobrym rządcą państwa, co się okazuje w spotkaniu
z posłami fortynbrasa jokoteż wobec napadu zbrojnego Laertesa. Jest dobrym mężem pod każdym wzglę
dem i ta miło~ć do żony, każe mu być pobłażliwym
wobec wybryków Hamleta, i godzi na jego życie dopiero
wtedy, kiedy poznał, że Hamlet wyrwał mu w jakiś
nieznany sposób tajemnicę zgładzenia brata i to przeświadczenie, że Hamlet dąży do zemsty za zamordowanego ojca. Dla dworza n i dworu jest uprzejmy i odwdzięcza s i ę za u sługi i przywiązanie z ich strony,
Ginie przypadkowo usidłany w zasadzkę zgotowaną
Ham letowi, ~mierć też jego wydaje się karą nie tyle
za poprzednią zbrodnię, ile za zgotowanie śmierci
Hamletowi. Ciekawq ze wszech miar rzeczą byłoby dowiedzieć się skąd Shakespeare nadał temu duńskiemu
kró lowi rzymską n azwę Klaudjusza. Co do odpowiedzi
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na to pytanie to możnahy odrzec, że nadawanie imioń
osobom występujących w dramatach u Shakespeare'a
jest często dowolne, jakoteż wyrazem jego zapatrywa~
nia j upodobania. Być może jednak, że podczas pisania
dramatu przyszła na myśl auŁorowi, znawcy dziejów
i kultury rzymskiej, postać cesarza Klaudjusza, czwartego cesarza rzymskiego, Jicząc od Oktawiana Augusta.
Cesarz ten wedle jednych pisarzy, odznaczający się
z natury nieforemną i nieproporcjalną budową ciała,
był uważany 28 niedołęgę, wyśmiewany przez współ·
czesnych, między innymi nawet przez filozofa Senekę
jako potwór lub półidjota, przecież u niektórych uczonych Rzymian swego i późniejszego wieku, uchodził za
wcale dobrego rządcę państwa, umiejącego zachować
godność swego stanowiska, a nawet, wedle zdania
tych samych, wcale skutecznie zajmował się naukami
i umiejęłnioticiami.

KRÓLOWA GERTRUDA .

.. 0 slabotici, nazwa twa: Kobieta" trzeba by

zawo~

łać z Hamletem, oceniając jej charakter. Była wierną
i kochaną małżonką poprzedniego króla i nie wiedziała

nic O właściwym sprawcy jego zgonu, a dowiaduje się
o tern dopiero z ust syna, w spotkaniU z nim w osob~
nej rozmowie. Całą jej winą to, że zbyt wczetinie za~
pomniała o swym poprzednim rycerskim małżonku,
a wyszła za j ~ go brata, który ani właticiwościami ciała,
ani właściwoti ciami ducha nie przypominał pierwszego
jej małżonka. Jej postępek można by wytłumaczyć. tern że
zbyt przywiqzana do tronu ~ 1 dzielenia władzy kr61ew~
skiej nie mogła się widzieć jej pozbawioną i żyć na
uboczu. Dla Hamleta jest dobrą matką, dla podwładnych
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odpowiednią,

a nawet

dobrą królową

jak to dowodzi

jej spotkanie z obłąkaną Ofelją. a potem zachowanie
się jej nlil pogrzebie tejże Ofelji na cmentarzu. Smi erć
jej przypadkowa, z ręki tego, z którym s i ę zw i ązała
ry c hło po zgo nie pierwszego m ałżonka, m ożemy u z n ać
za karę t ylko od tej chwili, w której z ust syna dowiedziała s i ę, że Klaudjusz, jej obecny małżonek jest
mo rdercą pierwszego jej męża i uzurpato rem władzy
królewskiej.

POLONJUSZ, SZAMBELAN

KROLEWSK I.

Bardzo waż ny ud ział w akcji ma osoba Poloniusza,
szambelana, czyli podkomornego królewskiego. Zdaje
się, że już za poprzedniego króla, ojca Hamleta, odg rywał pi erwszą rolę na dworze królewskim i stąd
u niego pewne przywiązanie do syna, Hamleta. J est
jednak wiernym sługą króla Klaudjusza, powiernikiem
jego m yś li, i doradcą, w czem mu jednak stoi na
przeszkodzie brak bystrości um ysłu. Zdaje się, że
i w młodo ś ci nie był ni ą obdarzony, a starzejąc się
widocznie dziecinnieje, za co ponosi cięgi szczególnie
o d Ham leta, który go nie lub i t ak dla jego tępoty
umy słowej, jak i dla tego, że jest wiernym sł ugą króla,
którego mógłby na l eżycie ocenić, gdyby mó gł jasno
spojrzeć w św ia t i d ooko ła siebie. Pochlebia mu to, że
syn król ewski Hamlet zakochał s i ę w jego córce, a le
z drugiej strony stoji wiernie na s tra ży tej córki. aby
nie spa dł na ni ą cień podejrzenia jakiel·ś n iewłaściwości.
Kiedy idąc za jego radą. córka odda a li sty Hamletowi, wypowiada j ąc mu swą m iłość, on wierzy, że przyczy n ą obłąkania Hamleta jest właś n ie odrzucenie jego
miło ści przez Ofelję . W u sł u ż n ości ~obec króla i 050-
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bistości 7:

nim

związanych

Idzie tak daleko,

że się

sam

niejako wyzuwa wobec nich z własnych przekonań. On
poddał królowi plan sprowadzenia razem Hamleta
i Ofelji, celem zbadania właściwego stanu Hamleta,
a kiedy krój co do stan u Hamleta powziął zupełnie
inne przekon anie i obawiając się zasadzek z jego strony, chce go wysłać do Anglli, ażeby go usunąć, on
radzi u żyć jednego jeszcze jednego środka, tj. nagany
surowej przez królowę w cztery oczy, przyczem sam,
chcąc być świadkiem tej rozmowy, ukrywa się za obiciem pokol'u. Jego wyzucie się z własnych przekonań
wobec kr6 a i osobi$ł.ości z nim związa n ych stwierdza
jego rozmowa z Hamletem w akcie 111. kiedy go wzywa
na rozmowę z królową. Hamlet, jako obłąkany, szydzi
z niego pytając: "Czy widzisz tam Waćpan te chmurę
z kształtu podobną do wieLbłąda" Poloniusz: "W rzeczy samej, istny wielbtąd". Hamlet: .,Zdaje mi się, że
jest podobniejSZY do łasicy". Polonjusz: "Prawda, z boku
podobniejsza do łasicy". Hamlet: "Albo raczej do wieloryba/l. Polonjusz: "Bardzo podobna do wieloryba".
Jeśli chodzi o stosunek jego do syna Laertesa, to jest
on dla niego dobrym i dbałym ojcem, podobnie jak

dl. Olelji.

Wysyłaj ąc go do francji, do Paryża daje mu
pewn e przestrogi, ale najważniejsze to, że za nim posyła swego sługę i powiernika Rejnolda, ażeby tam
pilnie i ostrożnie śledził zachowanie s i ę Laertesa, zatem,
rozumie się, donosH ojcu. Koniec jego taki, że z powodu zbytniej usłużno ści i braku ostrożności ginie
z ręki Hamleta, podsłuchując jego rozmowy z królową
'Za obiciem pokoju. Smierć ta przypadkowa da s i ę
usprawiedliwić chyba tern, że zbytnio usłużny byt królowi, o którego zbrodniczem usposobieniu powinien był
przecież wiedzieć, gdyby nie wrodzone dworacze usposoh\en,ie i tępota ymyslowa. Pewne rysy jego chara-
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kteru

tłumaczy w

swem wydaniu Hamleta Dr. A. Tre-

tiak tern, że Polonjusz, to nie jest zupełny typ szambelana . Shakespearowskie~o, ale to szambelan przejęty
z noweli BelleforesŁa . Dziwną jego nazwę Polonius Polak tłumaczy Dr. A TreŁiak przypadkowością, a nie
przypuszcza, żeby Shakespeare chciał w postaci Polonius:za przedstawić jakąś postać z dworu królowej
Elżbietv n. p. lorda Cecila Burleigh, straconego w r.
1598. s lynnel2'o przedtem jej doradcy. Nie podziela też
tenże Dr. A. Trełiak :zdania ni ektórych pisarzy, jakoby
postać Polonjusza osnuta była pod wpływem dzieła

Polaka,
dzieło:

Wawrzyńca

Goślickiego

(Goslicius),

kt6reliło

.. De optima senałore z r. 1568. wyszło w Anglii,
w angielskiem tłumaczeniu 1. w r. 1598. 2. w r. 1604.
(Vide Dr. R. Dyhowski wstęp do Hamleta str. 6 uwagi).
Faktem jest jednak, że w pierwszem wydaniu Hamleta
przez Shakespeara w r. 1602 szambelan królewski nosi
n81:wę Corambis, a jego sługa nazwę: Montano. Jeżeli
więc Shakespeare w następnem wydaniu z r. 1604
zmienił nazwę szambelana na Poloniusa, to przecież
miał ku temu, jakąś przyczynę. Chcąc przypuścić, że
Shakespeare 'umyslnie owemu szambelanowi nadał
nazwę Polaka, mUSielibyś my i to przypuścić; że jego
przekonanie o Polakach, jako dyplomatach i powierni...
kach królewskich nie byto dla Polaków pochlebne,
przynajmniej ich uczciwo ść i rozsądek, wedle jego
zapatrywania byłyby bardzo zachwiane.

OfEWA, CORKA POLONJUSZA.
Postać w tragedji epizodyczna, we właściwej akcji
nie bierze prawie udziału. Piękna dzieweczka, dobra
có rka i siostra byłaby wierną i dobrą żoną ukochanego
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Hamleta, gdyby los tak był zechciał. Jej n ajważniejszy
występ wtedy, kiedy na wezwanie króla i królowej godzi się na spotka nie 2: szalonym Hamletem w t ym celu,
ażeby król i ojciec jej Poloniusz nabrali właściwego
przekonania o jego sła ni e , osądzając iego rozmowę
z nią sam na sam. Udanego obłędu Hamleta i jego
zachowania się nie rozumie, a raczej ma przekonanie,
źe on rzeczywiście jest obłąkany i modli się za niego,
prosząc Boga o przywrócenie mu zdrowego rozumu.
Jej charakter dalej uwydatnia s ię wtedy, kiedy po
śmie rci ojca, obłąka na ukazuje się królestwu i dworzanom. Spiewa przytem pieśni bez zwią.zk u , które jednak
same przez się mają znaczenie refleksy jne i ciekawe,
coś jak pieśni chórowe u starożyt n ych dramatach np .
Sofoklesa, w których chór stanowiący idealną publiczn ość czyli też widza, wypowiadał swe u wa~i wobec
pewnego wypadku sta n owiącego wyb i tną chwilę w akcj i.
Dobra i pokorna, cicha i cierpiąca w milczeniu, nie
mogąc z n ieść nawały nieszczęść pr2ez stratę kochanka
i ojca % ręki tegoż ukochanego, popada w obłąka ni e
i w tern obłąkaniu odbiera sobie życie, raczej przypadkiem niż umyślnie. Gdyby ktoś idąc za imieni em Polonjusza 1Polaka), mimo jej greckiego imie ni a chcia ł ją
u znać za typ młodzi u tkie j dobrej polskiej dzieweczki,
nie mielibyśmy przyczyny gniewać się na niego.

LAERTES, BRAT OfEWl, SYN POLONJUSZA.
Laerłes, syn Polonjusza, występuje w tragegj i ta k że
tylko epizodycz ni e, pierwszy raz spotykamy si ę z nim
w sali audyjencjona ln ej, kiedy prosi króla o pozwolenie
na wyjazd do francj i, celem kształcenia s i ę w Paryżu,
Przed wyjazdem żegna się z o jcem i s i ostr ą, której daje
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przestrogi, by nie przyjmowała oświadczeń miłosnych
ze strony Hamleta, bo ze względu na jego wysokie
sta nowisko jako przyszłego króla Danji, bez :zgody
środowiska, wśród którego żyje, nie mogłaby zostać
królową Danji, a mogłaby narazi ć swoje dobre imię na
obmowy i potwarze. Tutaj musimy przyznać słuszność
jego uwagom i uważa ć go :za troskliwego brata. Mimo
kształcenia się w Paryżu, a więc w środowisku wielkiego świata, nie widać u niego jakiegoś szerszego
horyzontu

ani wyższej

bystrości

umysłu

niż u ojca

PoJonjusza. Miłość do ojca i siostry wynika u niego
nie tyle z potrzeby serca ile z poczucia honoru rodzi.
ny do której należy. On też dowiedziawszy się o gwał.
townem zejściu ojca :ze świata, wpada po powrocie do
kraju do p a łacu królewskiego, 2 gronem stronników,
stojąc zuchwale przed królem, z zapytaniem CO się
stało z jego ojcem. Pod wpływem majestatu królew ..
skiego i spokojnego zachowania się króla mięknie ,
a dowiedziawszy się, kto jest zabójcą jego ojca, nie
pyta o dalsze przyczyny, zejścia ojca ze 5wiata, ale
pod wpływem zachęty ze strony króla, skłania się do
zemsty i to zemsty niegodnej zacnego i rozumnego
młodzieńca. Jego 'Żal po śm ierci ojca i litość nad nie..
szczęśliwym stanem Ofelji wypływa nie tyle ze serca
ile ze zewnętrznych pobudek. Ujrzawszy Ofelję obłą
kaną zapala się jej widokiem do tern: większej zemsty.
Słowa jego żalu jednak po jej śmierci brzmią raczej
ironicznie niż boleśnie, ujrzawszy bowiem Ofelję uto.pioną, wypowiada zdanie takie: "Masz dosyć wilgoci,
siostro, więc wstrzymam łzy swoje". Podobnie przesadna jest jego opłakiwanie zmarłej na cmentarzu,
z emfazą jakąś wsk. kuje do jej grob u, wołając, by go
żywcem z ni ą, pochowano i aby im usypano mogiłę
tak wielką jak Pelion lub Olimp. Zdania te nie dowodz, ani prawdziwego żalu, ani rozumnego sposobu
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myślenia. Zobaczywszy na cmentarzu Hamleta rzuca
się nań brutalnie chwytając go za gardło i z trudem

daje się rozdzielić obecnym dworzanom. W wykonaniu
swej zemsty jest okrutny i zbrodniczy, nieuczciwość tę
i zbrodniczy podstęp uznaje dopiero wtedy. kiedy sam
padł jego ofiarą. Ginąc z powodu dotknięcia zatrutym
floretem, wyznaje Hamletowi całą prawdę, że śmierci
tylu osób winien jest zbrodniczy król. Postać Laertesa ze
wz g lędu na jego końcowy występ i chęć zbrodniczej
zemsty, czyni go niesympatycznym. Czy Shakespeare
w przedstawieniu jego osoby szedł za typami anglo.
saskiemi czy duńskiemi, trudno by było osądzić. Jako
syn Polonjusza ma wiele wła§ciwości i podobieństwa
w charakterze do ojca. Wedla mego zdania te trzy
osobistości tj. Polonjusza, Ofelji i Laertesa chciał
Szekspir do pewnego stopnia przeciwstawić, a raczej
może uwydatnić przez nie charaktery innej trójcy,
mianowicie: Króla, królowej i Hamleta. Nadając mu
imię Laertesa Shakespeare sięgnął w swej dowolnej fantazji aż do starego Homera, biorąc zeń imię ojca Ulissesa.
HORACY, PRZYJACIEL HAMLETA.
Postać miła, słoneczna w tragedji, towarzysz
Hamleta w jego wczesnej młodości, kolega szkolny
z Wittenbergi, stoi wiernie przy jego boku od początku
do ostatniej chwili jego życia. Dowiedziawszy się od
żołnierzy i oficerów stojących na warcie w zamku, że
ukazuje się w nocy duch w postaci zmarłego króla
Hamleta, domyśla się, że duch czegoś żąda od syna
i donos i o tern Hamletowi. Kiedy się duch ukazał
i wzywa syna ku sobie, Horacy słoi na straży ażeby
się księciu nic złego nie słało Domyśla się także, że
~uch synowi cos powiedział o swem zejściu ze świata,
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jakoteż, że

żądał zemsty na zbrodniarzu, którym napewne jest obecny król. On zna tajemnicę udanego
obłędu Hamleta W czasie przedstawienia zainscenizowanego przez Hamleta, celem przekonania się, czy król
jest sprawcą zamordowania ojca Hamleta, z polecenia
syna śledzi :zachowanie się króla i wrażenie, jakie na
nim sprawi to przedstawienie. Do niego łei zwraca się
Hamlet, uratowawszy się od podróży do Anglji z powodu wypadku z korsarzami i prosi go, ażeby oddawcom
lisłu, który mu pokazuje, ułatwił przystęp do króla.
On towarzyszy Hamletowi na cmentarzu w czasie pogrzebu Ofelji, jemu opowiada ł-Iaml eł o swoi m wypadku
z korsarzami w czasie podróży do Angji, jakoteź
o swojem uratowaniu się i wysłaniu na śm ierć tych,
którzy jego na nią prowadzili, tj. Rosenkranca i Gildensterna. Horacy towarzyszy Hamletowi na pOj edynek
z Laertesem, z którego Hamlet już nie miał powr ócić,
odradza mu pojedynek, kiedy on opowiada o swem
smutnem przeczuciu; o n t,eż widząc g inącego Hamleta,
nie chce żyć po nim i chce skończyć życie pijąc wino
z zatrutej czary; zostaje jednak przy życiu na prośby
umierającego Hamleta , ażeby dać świadectwo jego ży~
ciu, cierpieniach i zejściu ze świata. Dla zalet cenią
Horacego król i królowa. Shakespeare dając tej postaci
rzymskie imię Horacego, chciał zaznaczyć jego trwały
prawy, ni enaruszony charakter i wierność prawdziwie
rzymsk ą, ukocha nem u przyjacielowi. Być może, że
w czasie pisania dramatu przyszła poecie na myś l
postać wielkiego poety rzymskiego, Horacego, żyjącego
za czasów cesarza Augusta, który był wiernym przyjacielem ukochanego protektora, znakomitego Rzymia..
nina, G. Cinius'la Mecenasa, wywodzącego swój ród od
prastarych królów eturskich. Ten sam pisarz Horacy był
przyjacielem i wielbiciem cesarza Augusta, który ze
swej strony obdarzał go łaskami i otaczał czcią.
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•
fORTYNBRAS. KROLEWICZ NORWESKI.

Postać epizodyczna; spotykamy się z nim dwa
razy, pierwszy raz, kiedy ciągnie na wojnę z Polakami
l domaga się pozwolenia na przejście przez dzierżawy
duńskie ku granicom Polski; drugi raz widzimy go, jako
zwycięzcę wracającego z wojny z Polakami ażeby się
dowied zieć, że Hamlet, umierający, prawy następca na
tron duński jego wyznaczył swoim następcą - królem
Danji. fortynbras t. zn . Dzielna ręka, dzielne ramię,
jest młodzieńcem pełnym siły i odwagi, chciwy sławy
wojennej i przywrócenia państwu norweskiemu znaC2e~
czenia, jakie miało za jego ojca, nie lęka się żadnych
niebezpieczeństw, ażeby swój plan doprowadzić do
skutku. TeJ'ego zalety kaią przypuszczac, że będzie
dobrym rzą cą tak własnego jak i zyskanego królestwa •

•

•

•

W końcu należałoby wspomnief w kilku słowach
o postaciach dworzan królewskich: Rosenkrancu, Gildensternie i Ozryku. Są to typy ujemne, niesympatyczne,
widaf, że Shakespeare wszelkiego typu dworaków
i dworzan nie lubił, stąd przez usta Hamleta szydzi
z nich niemiłosiernie. Uprzejmi w słowach pełnych
uniżonoŚ:ci stoją zawsze gotowi na usługi króla, nie
wyłączając takich, któreby komuś miały zdjąf głowę
z karku. Stąd też za usłużne przewiezienie Hamleta do
Anglji, które nie doszło do skutku narazili się sami na
to, że im w Anglji odebrano życie na podstawie listu
podanego przez Hamleta jakoby w imieniu królewskiem .
Jeszcze lichszym typem służalca dworaka jest Ozryk,
którego Hamlet nazywa " muchą wodną" i sroką hojnie
uposa:zon~ błotem . Ten w uniżności swojej idzie taJo;
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daleko, że mimo zachęty ze strony Hamleta, przed
którym sŁoji. czapki na głowę włożyć nie śmie. Nie bez
znaczenia są typy dwóch grabarzy w scenie na cmen~
tanu, ich wesoły humor, wyrażający się w rubasznych
zda niach i spiewkach ma być tłem w znaczeniu kon.
trasŁu do tego, co się tam ma odbyć tj. pogrzeb Ofelji
i scena spotkania LaerŁesa z Hamletem. Tre§ć ich
śpiewek ma ogólne znaczenie, podobne do tego, jakie
wyrażają nieraz chóry w dramatach starogreckich.
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OBjASNIENIA DODATKOWE.
Nazwa: Hamlet (AmIe!} pochoo.zi od rdzenia: Ham, co wangielwioska, przysi6łek.
czasów ba jecznych
{ojca i syna j mają uznac1.ać tubyJczość ich pochodzenia. {Porównaj
naszego Pisala i pierwszych królów z dziejów mniej lub wic;:cej ba.
jec:am ych jako to: Ziemowit, Ziemomy,!].
języku z.naczy: miasto, mill!ltec:tko: hamlet:
półwsie; byc!: mote. że te imiooa królów duńskich z

skim

Akt T. scena IV. sir. 122. (wyd. Dr. St. 8iegeleisenaJ.
~Te bilwy na ubOj
W poimiech i wzaerdę 1)11.0 n.. pod.j"
U innych ludó .... beukami nu mieni".
I trzodz ie chlewnej wlakiw), przydomek
H.nbi n_1.wi.l.:o n • .,....

Duńczycy mieli być s ławni z opilstwa lak, że tu wcnlo w pn,y.
slowie. Gdy pewnego francuza. WraC8j'ącego z Danji zapytano. co tam
widtial, odpowiedział: .Rien de slogu ier sinon qll' on y chanIe tOll8
leB jOllfS. le Roi boi!'. Było to coś podobnego. jak u nas za smutnej
pamil;:ci Sasów. {Dr. H. Biegc!eisen. objaśni<tnia do Hamleta. Tom I.
wyd. Hamleta, Str. 574J.

Akt I. scena V. sIr. 131 (wyd lo samo).
Duch z pod ziemi: . Pr7.ysiąicie~.
Wiadomo, iż Szekspir sam byl aktorem i "rywal rolę ducha
ducha w Hamlecie i siarego Adama w kOllledji: ~Jak wam się podoba- (As you like il.] Niektón.y sląd wnioskowali, że Shekespeare oie
miał wielkich zdoloości aktorskich, w czem się mylili, bo rola ducha
w Hamlecie nie jest lak łatwą, jakby kloś sądzi!. Naj.lawniejsi akto·
rowie w rólnych czasach grywali lę rolą . lOr. H Biegleisen, 10m l,
lir. 575J.
Akt II scena II. str. 146. (wyd, to samoj.

llo,tnknH1c: • Wylęgło się tam atado dz.ieci, małych indycząt,
które piucqc jak opętane i tyrańskie, :r.a to odbierają oklaski, te są
teraz w modzie i lak dalece wyzyskują tealr nlisuj klasy, że nie
jeden z rapierem przy boku, bojąc się piór gęsich, nie śmie się już
lam pokazać·,

Mowa tu jest o teatralnych trupach, zJożonych z dzieci, które
sobie królowa Elżbieta utrzymywała. nie chcąc bywae w teatrach
publicznych. Co do piór gęsich, to poeta tutaj rozumie aulorów, którzy
byli zwolennikami takich teatrów i dla nich pisali sztuki. lOr. H.
Biegeleisen, Hamlel tom I objdnienia str. 577J.
Akl II scena II sir (wyd. Dr, H. BiegeleisenaJ.
n()~e"l.:ra/lc;

przed

.Nie inaczej Herkules zmuszony byl

kapitulować.

Pigmeic:zykami~.

Pod Rodlem Herkule8a był publiczny tealr ,Globus· oa którym
byl oapis: Totus mundus agit hislrionem. (Orake) vide Biegeleisen
str. 571.
Akt II. scena II. sir. 148. (idem).

Hamlet.' .0 Jefle,
Ma tu

być

Parcy'elło, której
Biegełei8 . Hamlet

sędzio

Izraela,

jakiż

to skarb

posiadłeś "

urywek ze starej ballady, znajdującej si~ w zbiorze
aulorem był William Petowo, (Wasloo i Collier)
str. 518 tom I. Objaśnieoi".

Akt II scena II str. 118. (idem] .
• Scblachetoa dziewico: dalipan od czasu jak cię ostatni raz
ku niebu o całą wysokość korka
Używanie korków u trzewików pr:zesz\o do Anglji z Wenecji,
gdzie %Dakomite damy zwykły je były nosie: lam się zaś dosiała la
moda ze wschodu, wprowadzona prawdopodobnie dlatego. aby ko·
bietom ulrudnić chodzenie, a więc i moioość sprzeoiewierzania si~
[Oyce i Drake). Biegeleisen str. 519. tom I Hamlet.
widziałem. zbliżyłaś się

Y

•

Akl II. sceoa II. sir. 148 (idem].

}/amlet: .. Słyszałem cię raz deklamującego jeden ustęp sztuki,
która nigdy graną nie byla, albo co więcej raz tylko; bo ile pamiętam,
nie podobafo się publiczności, był to kawior, dla jej podniebień •
Kawior, którzy, jak się zdaje takie Weoecjanie z. mona. Czar·
nego do zacbodnich krajów Europy sprowad"tili, był za czasów
M
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Szekspira przysmatzk.iem znakomitszych Anglików. lud wszakże mial
do niego odrazę, lekarze zaś twierdz.ili nawet, że jest zdrowiu
szkodliwy [Oyce). Dr. H. Biegeleisen tom I sir. 579. Hamlet,
Akt III. SCClna II sir. 161
JIllm leł. {k ł adąc się u nóg OfeljiJ. Naleialo Diegdy.i do dobrego tonu i galanterji, żeby rycerz, w czasie widowisk, łebl u 'Stóp
swej damy, opierając o nią głowę. Ogranicza ł o się lu wszokie, jak
podaje Oyce. tylko do teatrów prywatnych. [Dr. H 8iegcleisenJ.

Akt III scena 11 sir. 164 W. 354,
Ham let .. Niechże się djabeł czarno nosi, ja przywd:dcję sobole.
Widocznie sobole są to przeciwstawieniem :lałoby, a więc strojem ra·
dości lub końca żałoby, a więc strojem radości lub końca taloby.
W orygina le angielskim:. Let łhe devil wear hlack. for T'lIe have or
suit of sables·. Przekład polski nie oddaje lu gry słów, która polega
na podwójnem 'ZnaC1.eniu slowa: .sahles.. .. sohól i . tterń· jako
barwa heraldyczna. oznaczająca czarne 110 herbu Zdanie to zatenl
albo oznacza ie Hamlet przybierze kosztowny strój snboli na znak
k ońca błoby. albo. ie będzie nadal chodził w czerni na znak ialoby.
(Dr. A, Tretiak, Hamlet str, 17i. w. 35'1)
Akt lU scena

n.

sir, 164..

Jlamleł: .Niech się nie skarzą, jeteli ich spotka los tego konika. któremu na nagrobku napisano: . Konik zdech ł , więc go w miech-:
Wspomniany tu konik Ilhe hobby - horse) stanowił jedoą
z najulubieńs:zych uciech angielskiego ludu VI uroczystość majową .
Był to koń, mający głowę i tułów wyrobione z tektury, ze zwieszooą
do okoła z.asloną aż do z.iemi, która wystającemu po pas, przez.
grzbiet wydrążooy nlowie.kowi zakrywała oogi, tak ie lenie wyglą'
dal z.upeloie jak jeidl;iec siedzący na koniu i na nim harcujący . ZarIiwość purytanów, którym wogóln ości zabawy majowe zdawały się
zgorszeniem, wygnała i tego konika, jako igraSzkę zdrożną i bezb ożną. Widoczne lu podo bieństwo angielskiego konika, [a hobby borsej z na9'l,J'm konikiem zwierzynieckim ILajkonikl, którzy VI okta·
wę Bożego Ciala lak wielką gra rolę w zabawach ludu krakowskiego.
(Dr. H. Biegelsein Hamlet, t. I , str. 582. i Dr. A. Tre.tiak, Hamlet
sir. 175 w. 362 objaśnienia.
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Akt IV. scena IV. sir. li1fwyd. Dr. H. Biegeleisena].

Hamlel: (dobywając !lzpady] C6i to, szczur? - Bij, zabij,
szczura! Ten sztych dukata wart. (zadaje pChnięcie pncz obicie],
Obicia oie były dawniej do ścian przylepiane, lak jak teraz.
ale dla zabezpieczenia od wilgoci. umieuczllne w oddzielnych ramach,
w pewnej od ścian odległo~ci. Miejsce więc pozostające wolne, moglo
sluiyć do ukrycia się. (Drake) Dr. H. Biegeleisen Hamlet łom I sir. 583J
Akt

~ scena IV. str. 182. (wyd. Dr. H. Biegelcisenl.

IIamlel:

w

Wbrew foz.umowi

[ w kont. dy,kretji otwórz kcn na dachu,
Wypu'':' zen pl"J.i, j.k malpa w bajce,
A pOlem "ma w kan wlulny, dł. próby.
Ruń

na

złamanie

karl.u.

Według Warnera była to siara bajka o małpie, która porwaw·
szy kosz z iywemi kuropatwami. wlazła w nim na dach i podjąwszy
nakrycie. wypuściła ptaki. Chcąc potem ulecieć tak jak one. wellda
w kosz sama, a wyskoczywszy z niego. spadła i kark skręciła.

Akt IV. scena V. str. 192. [Dr. H.
1,-ról: Jak

się

8.1

masz !iliczna panieuko?

Ofelja: Dobrze, Bóg wam zapiać! Mówią, ie sobie byla c6rką
piekarn.
Odnosi się to do następującej legendy, która, jak podaje Dyce,
do j~go czasów krążyła w hrabstwie Gloster, Zbawiciel nasz wszedł
raz do sklepu piekarza. prosząc o chleb. :tona piekarza zagniotla
natychmiast ciasto i wloiyla w piec. Córce jej wllzakłe wydala się
la objętość za wielką i znaczną jego część ujęła. Ciasto tymczasem
róść xaczęło i doszło do olbrLymiej wielkości. co widząc pickan.ówna
wydala okrzyk podziwienia i zawolala: .beugb, heugh, heugh! " tak
podobnie do sowy, iż. ją tei: Zbawiciel naprawdę w sowę zamienił.
(Biegeleiscn str. 585 Hamletl,
Akt IV. scena V. str. 192

Ofelja:
poczyna,

Dzień

dobry,

(tenżej .

dziś św i ęty

Walenty. Dopiero, co

świtać
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Obchód dolo. gw. Walentego fl'ł lutego). sięga w Anglji niepo.czasów i nie wiadomo, co mu dala początek, Oyce wywodzi
go od nym8klch Illperkaliów, Ponieważ w tym dniu ptaki zaczynając
się parzyć (łączyc się w pary]. pneto mł odzież naśladując je. zwyłlla
była wybierać sobie w tym dniu towarzysza lub towarzyszkę na rok
następny. Towan;ysz laki nazywał się Walenty, II towarzyszka Walen.
tyna, Wedlll(J innej wersji. mial panować przesą d, że pierwsza oBoba,
którą się w tym dniu napotka. jesl spotykającemu pru!znaC'.l.ona na
żonę lub na męl.s. To. co mialo się d:dać iartem, działo się, natoralnie, niekiedy na prawdę. [hiś len 'l.wyczaj (podobny cokolwiek do
praktykującego się u nas wigilję św, Katan.yn)' i św, Aodneja).
w Anglji już podobno nie istnieje, li obchód św. Walentego ogranicza
się do posyłania sobie listów, powin szowań i podarków, [Brand. Drakc,
Naftls) Dr, H. Biegeleiseo, Hamlet str. 586.
mięlnych

Akt. IV. scena V. atr. 197,

(tenże).

Oft lja; (do LaertesaJ: ,Oto rozmaryn na pamiątkę;
luby, pamiętaj; II lo niezapominajki na niezabud~
LaerłCł:
pamięci.

Przezorny

obłędzie!

oiezapomnienie

proszę cię

łąa.ysz

do

Oftlja [do króla]: ~Oto koper dla was i orliki. [Do królowej) Oto
ruta. czętc jej wam daję. a c:z.ęgć lobie zachowam; moiemy ją nOlli ć
obie tylko z pewną róinicą, 010 stokrótki. Radnbym wam dać i fioł·
ków. ale mi wszystkie ze g miercią ojca powiędły , Mówią. że szczęśli.
wie skończyl~
U Szekspira. który gc iśle naturę obserwował, aby się od niej nigdy
nie oddalać. mają obląka ni zawsze pewnl} liwiadomogć siebie i pewien
rodzaj rozsądku. Widzimy tei i u Ofeljt Kwiaty i ziola. które ze
sobą przy niosla. mają allegoryczne znaczenie. 010 j ą k trafnie je
rozdaje: rozmaryn. przy weselach ui:ywany. jako godło pamięci.
mając na myśli ojca. dnje bratu i podobnie niezapominajki; koper
jako godło p3cblebstwa i orlik jako godło niewiary i zmYlIłowości
daje królowi. a może i obecnym dworakom; królowej rutę. jako
symbol smutku i wiu. której C%ętić sobie zostawia. jako mającej
panną zostać. Zostawia !lobie i stokrótki. kwiat ~awied%ionych dziewic;
o fiolkach zd symbolizujących IIla logć i wiarę. mówi. ie jej od czasu
śmierci ojca powiędly. lOr. H. BiclJcleisen, Hamlel. lIr. 586.
Akt V. stena I. sir. 207
Pier/l)uy

yrOblll'3;

[tenże) .

.Nie

...

ma dawniejuycb dygnitarzy jak

~
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ogrodllicy, górnicy i grabarze. bo oni
Adama .

.Drugi grabar6:

C~y

Adam

był

idą

w prostej lioji od ojca

dygnitarzem (ew. 5z.lacbcicem)?

raty dowcip zawarty w 'zdaniach pierwszego grabarza polega
na grze z.awartej w podwójnem znaczeniu angieJ. ,towa: " A NIU" ,
które znaczyć moie: zbroja. uzbrojenie, tarcza herbowa lub he rb
szlachecki. albo le~: uarzędl.ia. jakich używa robolIlik do pracy n. P.
łopata, motyka i Id, Dr. A. Tretiak miejsce lo i dowcip pierwS:t.ego
grabarza (jak on nazywa prostakal tak tlumacor.y; Kiedy pierwsz.y
grabarz tłumaczy drugiemu. ż.e Atlam był dygnitarzem bo nosil
.Łopatę~, II ł opata lulaj ma znaczenie herbu nJacheckiego. a lenie
nie rozumiejąc. twierdzi, te Adam nie nasil iadnej ~topatyM Iw herbie) .
Iwierdu pitlrwszy, że Adam nosil łopatę bo muaial wedle woli Bożej
w pocie cl:oła kopać ziemię a jakże mógł kopać ziemię. nic mając
łopaty. Widoc:l;Q& lira stów; .Łopata herb Szlachecki i łopala, pny·
rząd do kopania ziemi a więc do pracy,
DClaadniej. lecz mniej zgodnie z językiem angielskim tlllmacl:Y
to m iejsco J Paszkowski. którego tekst pn.yjlll do swego wydania,
wyłej wymienionego Dr. H. Bicgeleisen jakote;'. Dr. R. Dybowski
Tutaj pierwszy graba n. w ten sposób lIumlczy drugiemu, te Adam
był dygnitarzem (szlachcicem) ponieważ on piefwszy nos il "krzyż ,
Pn:ez ~krz.yż· rozumie on tutaj odznakę za szczególne usługi. Kiedy
drugi grabarz: nie rozumie dowcipu pierwszego i mówi, że Adam nio
noail żadoego krzyża, pierwny mu odpowiada. te Adam mial MkrZYŻ"
bo kopiąc ziemię na rozkaz BClży musial aię schylać, a jakicby aię
schylał. nie mając kn:yża , Pn.n .. krzyż" rozumie tulaj picrw!Zy
grabarz. kręgi atoau pacierzowego, czyli krzyże, zwane u ludu .krzyż"
n. p, pracujący powiada; .. NIc mogę aię jui schylać, bo mnie .kn.yż"
boli Widoctna gra s łów: Krzyi, odznaka za ulllugi i .. krzyi- kręgi
stosu pacierzowego.
M

M

Akl V. scena II. str. 220 - 1 [wyd, Dr. H. Bicgelciscna),
Król Jegomość ułożył się. że w spotkaniu zWaną
w dwunaslu pchnięciach z obojej strony. Laertes
pokonany bądzie, dawszy trzy fory. Suosa więc Jego do nan!y
Laerlen ma się jak dwanaście do dziewięciu i uraz by 8ię lo
rozlrz.ygnęło. gdybyś Książę Pan raczył przychylnie odpowiedzieć,
Do miejlca teqo podaje' Dr. H, Biegeleiseo Komentarz lak za"
wiły, ie trudno go zrozumieć. Chętnych ochylam do tego komeotaru,
(Dr. H. Biegolciseo. Hamlet tom I, objaśnienia Itr. 567.
OUIIK

Książęcą

Mojcią
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Wedle mego ~dania zakład na tern polegaJ. że obaj młod~ieńcy
mieli 8i~ spo tka ć we walce na florety dwanaście razy, każdy ze
swej strony. Poniewai Laerles b) ł bardzo biegły w sztuce władania
floretem. dlatego daje pierwszeństwo Hamletowi i odstępuje mu te
lny pchnięcia jako to zw. fory, O ileby one ze strony Hamleta były
bezskuteczne, zostaje jeszcze obydwom po dz ie więć pchnięć, czyli równa
szansa 9 do 9, W za5adzie zaś od początkn szanse Hamleta do szans
Laerlesa mają się jak dwanaście do dziewięciu.
W samym koneu Iragedji i przedtem kilkakrotnie wspomina
ShakcBpeare wyraźnie o huku dział. Jest to jeden z wielu anachronizmów Shakespearc'a, który objawy i właściwości swych cusów
przenosi na dawne cusy w Iym razie na epokę bajecznych dziejów
duńskich, w których jeszcze nie znano wynalazku prochu strzelniczego
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Tom V. Slfłf{-f)rkitgo J.: Aahelli oprac. Dr. Charuwlki T. 1
TOIII IX. SI("fZ'o(kj~g" J.: Ojciec udi"lIIionych. oprac.. Dr.
Sawic:& H. .
•
.
.
.
.
.
.
. (Hj()
Tom X. SI"lrorkirgo JIII.: Jan Bieleck..i. opr. Dr. Sawicz H. (}'iO
Tom XI. SlmruckitfjQ J.l lUciącb. Marek, oprac. Dr. Sawi~ H, 0-80
TOIll
J/irltitwir.o A.: Konrad Wallenrod, oprac. prof.
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Z.: Irydioll, opnoc. prof. Adamow-

aki M.
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Ku.imierz WielJr.i, _
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Opl"ilC:.

Dr. M.rj. Krupili.u..
.
.
TOIII XVII. S/",t'{ukit9a J.: Sen Ir~brny Salomei, oprac. Dr.
SOlwic:r. H.
.
"
.
Tom XVIU. ,<"/'I'l'fuki'fI'j .t'd..• Kordjan, opr. Dr. H, Sawic:r..
Tom XIX. A . .lJidi"dclo: D:r..illdy Wileiilkie, - oprac
,
,
•
•
.•
Henryk ZyCr.1ń.ki.
Tom XX, S/ml'uclri"lo J.: Muepa, oprac, Dr. Sawier. H.
TOIII XX ·td,mm J/icki,..riCIO: Soneły Krymuie, oprac. Dr.
H. Sawicz..
••
...
Tom XXII A. J/ j,.lri"'l';",(J.' Fary., Oda do Mlodoki. oprac,
•.
..'
Dr. Sawia H.
Tom XXVI. A .Vickit1riuo.' .. Grażyna" opr. Dr, Sawiex H.
Tom XXVII #lIttlol'",,1c'''!lt) .1.' Marjll. opr. Dr. Sawier. H.
TOIII XXVIII .1ficlrj"ri,.,., .1..: Dziady. Cr.ę~. m. op,..c
Dr. Sawier. H.
....l...
Tom XXIX. Polu W.; pjdó o LiPlDi llanej. oprac. ~iwiaa W.
Tom XXX. Pola W. .. Mobort. oprac. Śliwina W.
'om xxxm. Si,.,lkitłl'icr,/ II.: Quo Vadi,. OpTllC ~1czyii.ki H.
TomXXXN.llod'~ll'ie,rjłD"" Jf.: [)ewajti,. 09r. A.dalltQwski \1.
Tom XXXV. L,."lIrł()ft:j',łJ T.: Zachwyal'aie. opr. Ś1iwiaa W.
Tom XXXVI, ł'"d,." AJ.' Ślclby pan.łftsllie. lli, Sawier. H.
Talii XXXIX. Seria r .'iI.,.aeltll'go .r.: lilia w••eda. oprac.
Dr. K. 'Sa_ic-r.,

Serja II. Tom I. W.U.,lm Sukapv. Ha.Iet, opr. prof, StaQ.
Bielawlki
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