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TiTus Andronicus, reż. JAn KlATA, TeATr PolsKi we wrocłAwiu (PolsKA) orAz sTAATschAusPiel dresden (niemcy)

fot. Wiesław Czerniawski

Pierwsza, mocna, świetnie osadzona w heavy metalowej muzyce, trans-
owa scena pochówku synów Andronicusa pokazuje rzecz niezwykle 
istotną – doskonała organizacja państwa budowana jest „na trupach”. 
Także bardzo dosłownie: czarne skrzynie-trumny są układane w kon-
strukcję, na której później rozgrywać się będzie akcja. Kiedy punktem 
wyjścia jest walka, śmierć i chęć zemsty – nieuchronnie musi to zmie-
rzać do klęski. Chociaż to poważny temat, Klata nie byłby sobą, gdyby 
nie zrealizował go z dozą ironii i groteski, w kiczowatej estetyce (zaska-
kujące, jak dobrze w spektakl wkomponowują się utwory Fancy’ego, takie 
jak Flames of love czy Slice me nice). Szekspirowskiego Titusa Andronicu-
sa reżyser połączył z dramatem Heinera Müllera Anatomia Tytusa Fall 
of Rome. Komentarz do Szekspira i dopisanymi  zabawnymi tekstami – 
zarówno żartami słownymi i sytuacyjnymi z prób, jak i wstawkami dość 
wymuszonymi, choć demaskującymi utarte stereotypy. 

Tamora staje się więc u Klaty „polskim kurwiszonem”, a jej synowie 
to błazeńscy dresiarze w kolorowych, hawajskich koszulach. Skontra-
stowani są z Rzymianami w czarno-białych T-shirtach z motywami 
wojennymi: samolotem wojskowym, równo kroczącymi żołnierzami 
czy scenami bombardowania. Chyba najbardziej groteskową postacią 
jest Aaron, kochanek Tamory – umazany na czarno, z rogami i przy-
prawionym wielkim fallusem, niczym postać ze starożytnej komedii. 
Ich dziecko  – jak się okazuje ulepione z czekolady – jest na końcu 
spektaklu zjadane ze smakiem. Klata z łatwością wyprowadza z groteski 
makabryczne obrazy.  Scena zjadania pasztetu z Chirona i Demetriu-
sa – dzięki Marcinowi Pempusiowi i Michałowi Majniczowi – jest 
równocześnie przerażająca, dziwna i na swój sposób humorystyczna. 
Niejednokrotnie ciężko jest przełknąć tę gorzką pigułkę wątpliwego 
żartu – nawet nie dlatego, że wymierzony jest w Polaków czy Niem-
ców, tylko przez to, że pojawia się w nieodpowiednich, jak się wydaje, 
miejscach i sytuacjach.

W spektaklu widoczne są liczne nawiązania do polsko-niemieckiej 
historii (świetna jest choćby scena posłannictwa z dwoma nagimi 

mieczami), jednak Klata nie szuka analogii na siłę. Fabuła oczywi-
ście zyskuje mocno narodowy wydźwięk, ale mimo to dostrzec w niej 
można znamiona uniwersalności. Problem Rzymian i Gotów, Niemców 
i Polaków, na dobrą sprawę może być obrazem konfliktów, obcości, 
woli zemsty i braku komunikacji między jakimikolwiek odmiennymi 
narodami. 

Klata zastosował dość oczywisty zabieg w przypadku obsady z dwóch 
teatrów, jednak ciekawie go poprowadził – spektakl grany jest rów-
nocześnie w dwóch językach, aktorzy wymawiają kwestie w swoim 
ojczystym języku, a tłumaczenia są wyświetlane z tyłu sceny, tworząc 
dodatkową narrację i element ciekawy wizualnie. Tylko w jednej ze scen 
Tamora zwraca się do Titusa (w tej roli świetny Wolfgang Michalek) 
po niemiecku, próbują robić to także jej synowie, ściągając z zapisanego 
na ręce tekstu. Andronicus odpowiada jej w języku polskim. To prze-
łamanie nie ma jednak na celu ułatwienia komunikacji, ale „podejście 
wroga”, wplątanie przeciwnej strony w swoją intrygę, plan zemsty. Ob-
cość dwóch narodów świetnie podkreślona jest także w scenie kalam-
burów – odgadywania przez Chirona i Demetriusa treści dostarczonego 
im listu. Reżyser wprowadził zresztą wiele „smaczków” podkreślających 
odmienność kultur – choćby świetne sceny płaczu Rzymian nad gro-
bem (manifestacyjne „zbieranie” niewidzialnych łez z oczu i kładzenie 
ich na trumnie) i kontrastujące z nimi w tej sytuacji nieobycie Gotów.

Poukładany, idealny Rzym, z biegiem akcji chylący się ku upadko-
wi, jest w gruncie rzeczy pojemną metaforą, w której odbiciu można 
znaleźć historie wielu państw czy międzynarodowych organizacji 
politycznych. Klata zdecydował się jednak skonkretyzować porównanie, 
przenosząc dramat Szekspira w polsko-niemieckie realia. Można cze-
piać się zastosowanych w ten sposób uproszczeń czy zarzucać nieczytel-
ność spektaklu dla ludzi z innych krajów, nieposiadających „kompetencji 
kulturowych”. Reżyserowi trzeba jednak przyznać konsekwencję w spo-
sobie realizacji pomysłu i zgromadzenie zespołu współpracowników, 
którzy bardzo dobrze oddali jego wizję.

   Inwazja Barbarzyńców
   Agnieszka Misiewicz

w głównym repertuarze 

4.08 niedziela 

16.00, 19.00 Cały świat to scena, 
a ludzie na nim to tylko aktorzy, 
monodram, reż. i wykonanie Emil 
Boroghina (Rumunia); Teatr 
Wybrzeże, Scena Malarnia, Gdańsk
18.00 Na końcu łańcucha, reż. Eva 
Rysova, Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie; Teatr Wybrzeże, Duża 
Scena, Gdańsk
21.00 Ofelie. Ikonograf ia 
szaleństwa, reż. Zorka Wollny, 
Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum 
Współczesne we Wrocławiu; Teatr 
Szekspirowski w budowie, Gdańsk

W Titusie Andronicusie Jana Klaty podział na poukładanych Rzymian, granych przez Niemców i Szwajcarów, i nie-
okrzesanych Gotów-Polaków zarysowany jest grubą kreską, bardzo karykaturalnie. Może wydawać się naiwny i banal-
ny, ale ta brutalna drwina z narodowych stereotypów jest potrzebna, by pokazać ich płytkość i zażenować śmiejących się 
z nich widzów. Spektakl jest niezwykle gęsty i intensywny, ale jego osią staje się właśnie ten prosty pomysł zbudowania 
analogii do polsko-niemieckich stosunków, który kupuję, choć trochę mnie to kosztuje.
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W wywiadzie do pierwszego numeru „Shakespeare Daily” 
profesor Jerzy Limon mówił, że Jan Klata w swoim Titusie 
Andronicusie postawił pewne socjologiczne diagnozy, 
z którymi można się zgodzić lub nie. Odnoszę jednak 
wrażenie, że pod względem publicystycznym Klata nie 
doszedł do żadnych ciekawych wniosków, a raczej po-
wtórzył i przetworzył zbiór wyświechtanych frazesów, 
które dziś poważnie się zestarzały. W spektaklu-kopro-
dukcji Teatru Polskiego i Staatschauspiel Dresden warto 
jednak docenić siłę języka i teatralizację przemocy. 
Pod względem socjologicznym koncept Klaty jest prosty na tyle, na ile 
szybko staje się pułapką ograniczającą jakiekolwiek rozwiązania drama-
turgiczne. Reżyser dokonał jasnego podziału na Rzymian, granych przez 
niemieckojęzyczną obsadę, oraz Gotów, w których wcielają się wrocławscy 
aktorzy. Te dwie reprezentacje narodowe uczestniczą w szekspirowskim 
wyścigu po władzę i zemstę. Dla rozróżnienia, Niemców ubrał w koszulki 
przedstawiające bombowce Luftwaffe czy płonące zabytki, a Polaków 
w kolorowe koszule i dresy wyjęte jakby z bloga „Faszyn from Raszyn”. 
Nawiązań do narodowych stereotypów jest więcej. Marek Andronicus 
(Torsten Ranft) próbując wykrzyczeć „Ave Cesar!”, walczy ze sobą, by nie 
zaprezentować gestu „Heil Hitler”. Lawinia (Paulina Chapko) nazywa 
Tamorę (Ewa Skibińska) „polską kurwą” i „wschodnią szmatą”. Chiron 
i Demetriusz reprezentują archetyp niewyedukowanych polskich pracow-
ników fizycznych na emigracji, którzy mają problem ze skonstruowaniem 
poprawnego zdania nawet we własnym języku, a co dopiero w obcym. 
Spędzają oni wolne chwile na siłowni, piciu piwa i bezmyślnych tańcach 
do hitów, takich jak Flames of Love Modern Talking. Klata bawi się przed-
nio, naśmiewając się z nas samych oraz polsko-niemieckich stereotypów. 
Szkoda tylko, że chcąc osiągnąć efektowny polityczny przekaz stracił 
szansę na stworzenie manifestu o faktycznych, współczesnych relacjach 
między dwoma narodami. Patrzenie na nie jedynie przez pryzmat wojny, 
nazizmu i zarobkowej emigracji może dzisiaj budzić już tylko znużenie. 
Dziwne, że sam Klata, tak długo przebywający i pracujący w Niemczech, 
nie chciał skomentować, jak wiele się w tej kwestii zmieniło.

Dużo ciekawiej od warstwy politycznej przedstawia się w Titusie Andro-
nicusie kwestia języka. Intrygujące relacje między teatrem słowa i obrazu 
pojawiają się już w pierwszej scenie, kiedy przy dźwiękach metalowej mu-
zyki Titus i jego pomocnicy wnoszą na scenę dwadzieścia jeden trumien 
z ciałami synów żołnierza. Mechaniczna choreografia, efektownie przy-
gotowana przez Maćko Prusaka, przykuwa całą uwagę widza, podczas gdy 
na ekranie z tyłu w szybkim tempie przewijają się frazy z Anatomii Tytusa 
Heinera Müllera. Klata deprecjonuje w ten sposób wagę słowa, przenosząc 
ciężar znaczeniowy na obraz, muzykę, ruch i cielesność aktorów. 

Przy tworzeniu relacji językowych między bohaterami reżyser zastoso-
wał sztuczkę, która tak świetnie zadziałała już w Bękartach Wojny Quen-
tina Tarantino, mianowicie każdy z aktorów przemawia w swoim języku. 

Podobnie jak u Tarantino służy to często stworzeniu sytuacji humory-
stycznych, ale budzi też napięcia między dwoma rodami. Najlepszym tego 
przykładem jest scena, gdy Lucjusz przynosi Chironowi i Demetriusowi 
napisany po niemiecku poemat Owidiusza przepowiadający ich śmierć. 
Wszyscy dobrze się bawią, grając w kalambury, i próbują zrozumieć, o co 
chodzi Rzymianinowi. Świetnie działa też scena, kiedy Tamora rozmawia 
z Titusem (Wolfgang Michalek) jako Zemsta i zaczyna przemawiać po 
niemiecku, podczas gdy on odpowiada jej po polsku. Tu język jawi się jako 
narzędzie walki o władzę i wpływanie za jego pomocą na przeciwnika.

Ostatecznie to, co wydaje się najbardziej kontrowersyjne i przez to 
pociągające w realizacji Klaty, to jego prowokacje na temat bólu i przemocy 
na scenie. W historii inscenizacji Tytusa Andronikusa można znaleźć te 
nad wyraz krwawe, jak realizacja Moniki Pęcikiewicz z Teatru Wybrzeże, 
i te bardziej metaforyczne, jak spektakl Silviu Purcărete z Bukaresztu. 
Klata, choć od przemocy nie stroni, sprawia, że jest ona od widza oddalona, 
pośrednia, właściwie niegroźna. Nadając zbrodni i bólowi teatralną formę, 
reżyser separuje publiczność od rzeczywistości scenicznej i zabiera jej środ-
ki protestu czy buntu. Widzowie nie mogą współczuć postaciom, których 
ból nie jest widoczny i odczuwalny, dzięki czemu zaczyna działać brech-
towski efekt alienacji. Jean Duvignaud napisał w książce Socjologia Teatru, 
że zbrodnia sceniczna ma charakter symboliczny i dlatego nie można się jej 
sprzeciwić lub potępić. Andreas Kotte mówił o tym zjawisku w teatrze jako 
o mechanizmie ograniczonych konsekwencji. W takim układzie śmierć 
przekształca się w byt oswojony, przetworzony, akceptowalny i bezbolesny. 

W inscenizacji Klaty znajdziemy wiele scen, które wykorzystują 
powyższe mechanizmy. Syn Tamory ginie na początku przedstawienia 
przy dźwiękach znanych z serialu Polskie Drogi. Zaraz po tym wydarzeniu 
Tamora ogłasza chęć zemsty na Titusie podczas toczącej się na scenie 
imprezy. Scena gwałtu na Lawinii jest pozbawiona napięcia ze względu na 
nieporadność seksualną Chirona i Demetriusa. Krępują dziewczynę folią 
spożywczą i wywożą za kulisy, skąd wraca już pozbawiona kończyn, języka 
i pobroczona krwią. Z kolei upieczone szczątki synów Tamory przyjmują 
formę ludzkiego ciała w skali jeden do jeden, a kolejni goście zadają im ból, 
nakładając na talerze kawałki ich ciała przy akompaniamencie śmiechu 
publiczności.

Spektakl Teatru Polskiego to wielowarstwowa i skomplikowana insce-
nizacja eksplorująca reprezentacje władzy i przemocy w serii ciekawych 
scenicznych eksperymentów. Szkoda tylko, że doskonałe zabiegi dramatur-
giczne giną wśród taniej i pustej treściowo publicystyki.

Upudrowana zbrodnia
Mateusz Jażdżewski 

Polsko-niemieckie wariacje

Z Janem Klatą rozmawia Daria Kubisiak

Goci – Polacy – barbarzyńcy. Czemu to właśnie Polacy są barbarzyńcami?
A była Pani kiedyś na Zachodzie ? 

Tak. 
.............. (cisza i jednoznaczne skinienie głowy)

W takim razie jakimi barbarzyńcami jesteśmy?
Oczywiście możemy pytać, jakimi barbarzyńcami jesteśmy w kontekście 
Szekspira. Odnosząc to jednak do czasów współczesnych, to z naszej strony 
(twórców) jest to rodzaj haczyka, bo przecież nie opowiadamy całej historii 
stosunków polsko-niemieckich, tylko robimy pewne wariacje (wariacja to 
dobre słowo) na temat tego, jak narastają w nas paranoje za sprawą niechęci do 
poznania drugiej strony.

Ma Pan na swoim koncie H. w Stoczni Gdańskiej, Hamleta zrealizowanego 
w Bochum w Schauspielhaus i polsko-niemiecką realizację Titusa Androni-
cusa. Co takiego jest w dziełach Szekspira, że tak chętnie Pan po nie sięga?
Kosmos jest w nich zaklęty, to tak jak z muzyką Bacha. Dramaty Szekspira 
i muzyka Bacha – myślę, że to jest ten sam poziom.

Czy w niedalekiej przyszłości znowu zamierza Pan zmierzyć się z twórczo-
ścią patrona tego festiwalu?
W marcu miałem premierę Hamleta w Bochum, dziesięć lat po H. zrealizo-
wanym w Stoczni Gdańskiej, a co będzie dalej to nie wiem, ale myślę, że za 10 
lat – Hamlet.

MINIWYWIAD
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Zużyte ready-mades
Alicja Müller

ofelie. iKonogrAfiA szAleńsTwA, reż. zorKA wollny, muzeum szTuKi w łodzi 
i muzeum wsPółczesne we wrocłAwiu

Liczbę jedenaście, jak głosi legenda, kochają czciciele rozma-
itych demonów. Uważają ją za świętą, ponieważ to ona rozbija 
boski ład. Jest symbolem grzechu i przesady, świata niebędące-
go dziełem jednego tylko twórcy – składa się ona z dwóch jedy-
nek, co oznacza niejako podwojony prapoczątek. Diabeł zatem 
nie narodził się jako buntownik, lecz od początku współistniał 
z Bogiem. Mrok nie jest bękartem światła, ale jego bratem. Nie 
przypadkiem Zorka Wollny zaprosiła na swoją scenę jedena-
ście Ofelii – niewinnych, a przy tym, paradoksalnie, frywol-
nych wariatek.
Na leśnej polanie spotkało się jedenaście nieszczęśnic – miłe panie nie rozma-
wiały ze sobą (bo jakże miałoby dojść do aktu komunikacji między rozmaity-
mi wcieleniami tej samej postaci, jak odbicie mogłoby przywitać się z innym 
odbiciem?), tylko zgodnie, choć osobno, wypełniały ciałami i słowami sceniczną 
przestrzeń. Ta totalność, dość przewrotnie, poświadczała ich nieistnienie oraz 
niemożność uobecniania wspomnień. Zaproszone do udziału w projekcie Ofelie. 
Ikonografia szaleństwa aktorki miały przywołać z niebytu niegdyś wykreowane 
przez siebie Szekspirowskie bohaterki, lecz przyprowadziły na scenę tylko ich 
mgliste szkice, które złożyły się nie tyle na kalejdoskop postaci Ofelii, co wątpli-
wej jakości zbiorowy portret pamięciowy duńskiej topielicy. Pewnie nie byłoby 
w tym nic złego, gdyby ten wspólny obraz przedstawiał coś, czego o szaleństwie 
nie mógłby opowiedzieć przypadkowy przechodzień. 

Napięcie w Ofeliach... wytwarza się między bezpośrednim doświadczeniem 
aktorskim a pamięcią o tym, co już zostało odegrane i po wielokroć odtworzone 
i, mimo że doskonale zapamiętane, niemożliwe do odtworzenia. To – chyba nie-
zamierzona, lecz przy tym niezwykle poruszająca – kompromitacja wspomnie-
nia. Czasem lepiej nie opowiadać, nie wracać, nie ilustrować – zdają się mówić 
aktorki, które nie umieją lub nie chcą pokazać czegoś więcej od Ofeliowych 
cieni. Są jak żywe ready-mades, lecz pozbawione kontekstu, pozostawione same 
sobie, skazane na bycie tu i tam, pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, zdają 
się rozpadać, niszcząc zarazem złożoną konstrukcję postaci, jak i własne, często 
mistrzowskie w pierwowzorze kreacje. Wszystkie, niezależnie od wieku czy 
teatralnego doświadczenia, nie kryją się z głębokim cierpieniem i przepuszczają 
przez swoje ciała kolejne westchnienia, wstrząsy i skargi. Ich występy przypo-
minają świetne kalambury, jednak role zbudowane na kilku zużytych gestach, 
zaczynają w końcu irytować jak złośliwe duszki. Podobną reakcję wywołują 
niekończące się refreny o więdnących fiołkach, powracające niczym – już nawet 
nie żałobny, ale upiorno-piekielny – lament. Ofelie nie trafiły ani do raju, ani do 
piekła, lecz do poczekalni. Tam jednak nie doczekają się dnia sądu, choćby dlate-
go, że już raz umarły, a teraz topią się na nowo. Same zapewniły sobie gwarancje 
na nieśmiertelne ciało. Mogą palić papierosy bez strachu przed rakiem płuc. 

Aktorki co prawda przedłużyły życie postaciom, ale nie ocaliły swoich ról. 
A przecież te osławione damy mogły pokazać coś dobrego. Jeszcze raz zami-
gotać w tafli rzeki. Należałoby tylko szaleństwo zagrać, a nie inscenizować 
jego reminiscencji. Wiadomo, że każda Ofelia ma prawo do własnej historii. 
Dlatego mnożą się opowieści, ale często to tylko nieznaczące słowa i obrazy. 
Mimo tego przesytu kilka pomysłów zasługuje na uwagę. Zwłaszcza koncept, 
według którego Szekspirowska bohaterka niejako znika, pozostawiając po sobie 
ślad, który w końcu staje się uniwersalnym znakiem nie tylko obłędu, lecz także 
samej kobiecości. To bardzo ciekawa metamorfoza – konkret przeradzający się 
w metaforę albo przedmiot tragedii przekształcający się w element dyskursu, 
wykraczający poza próby utożsamienia szaleństwa córki Poloniusza z erotycz-
nym transem histeryczek. 

Kim może stać się Ofelia? 
Joanna Flisek

„Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy, kim stać się 
możemy” – te słowa, wypowiadane przez Ofelię 
w finałowej scenie szaleństwa, w performansie 
Zorki Wollny zyskują na głębszym znaczeniu. 
Jedenaścwie Ofelii, pochodzących z jedenastu 
przedstawień Hamleta, zostaje zaproszonych do 
jednego spektaklu, aby odtworzyć przed pu-
blicznością jedenaście różnych odsłon kobiecego 
obłędu. Jednak chociaż pomysł wydaje się intere-
sujący, jego realizacja może pozostawić w widzu 
poczucie niedosytu spowodowane powierzchow-
nym potraktowaniem tematu, którego zgłębienie 
mogłoby przynieść znacznie ciekawsze efekty.
Scena szaleństwa Ofelii to poetycki obraz dramatycznego 
rozłamu ludzkiej psychiki, pękania bezpiecznej, zewnętrznej 
skorupy i ukazywania jej wnętrza. Wiedza na temat tego, kim 
stać się możemy, oznacza świadomość potencjalności ukrytej 
w człowieku, której ciężar może zostać okupiony obłędem. 
Jedenaście Ofelii ze spektaklu Zorki Wollny miało możliwość, 
aby zaprezentować całą orkiestrę symfoniczną rozmaitych 
stanów psychologicznych, które Ofelia odkryła w sobie po od-
rzuceniu płaszczyka normalności. Nie do końca się to jednak 
udało. 

Wcielające się w postać Ofelii aktorki podejmują wiele 
starań, aby podkreślić swoją odrębność. Niektóre przeżywają 
swoją tragedię po cichu, są bardziej kruche i złamane niż obłą-
kane. Inne w sugestywny sposób wyrażają gniew, krzyczą, plują, 
śmieją się przez łzy lub łkają bez cienia uśmiechu. Są też Ofelie 
śpiewające, Ofelie palące papierosy i Ofelie znudzone. W tym 
korowodzie środków ekspresji widz może mieć wrażenie, że 
jest wodzony przy pomocy tanich sztuczek, za którymi nie-
wiele tak naprawdę się kryje. Sztuczny i mechaniczny śmiech 
jednej z aktorek nadaje jej kreacji Ofelii cech groteski, jednak 
nie dodaje nic do psychologicznej głębi postaci. Kolejną rzeczą, 
z którą należy się zmierzyć, jest… nuda. Powtarzane w kółko 
te same słowa w pewnym momencie tracą na znaczeniu, zuży-
wają się i przestają odbijać jakimkolwiek echem, a nie każdej 
Ofelii udaje się przedstawić swoją kwestię w sposób wyjątkowy 
i przykuwający uwagę. 

Fakt, że spektakl wystawiany był w gdyńskim Parku Kolibki, 
jest jego zdecydowanym atutem, a zyskuje na tym zwłaszcza 
jego warstwa wizualna. Leżąca na trawie Agnieszka Radzi-
kowska do złudzenia przypomina Ofelię z obrazu prerafaelity 
Johna Everetta Millaisa. Jest piękna i przepełniona tragizmem 
jednocześnie. Poza tym, celowo lub nie, otoczenie zieleni 
i drzew insynuuje związek między kobiecością a naturą, co 
w kontekście nieokiełznanego żywiołu, jakim jest szaleństwo, 
buduje ciekawą symbolikę. 

Kim może stać się Ofelia? Na podstawie spektaklu Ofelie. 
Ikonografia szaleństwa trudno odpowiedzieć na to pytanie. Po-
mimo starań aktorek, potencjał tkwiący w sile obłędu i wielości 
stanów psychologicznych, które mógłby on wyzwolić, zostaje 
tu jedynie słabo zarysowany i nie czyni z Ofelii tak interesują-
cej postaci, jakby na to zasługiwała. 



64 OFF-spoilery

Chóralnie o Lady Makbet
Joanna Flisek 
PerfumeriA lAdy mAKbeT, reż. r. gosłAwsKA, chórrAA, gdyniA

Spektakl gdyńskiego teatru CHÓRRAA został oparty na 
jednej z najbardziej wstrząsających wypowiedzi bohaterki 
dramatu Szekspira, która chcąc wyegzekwować od swo-
jego męża spełnienie obietnicy zamordowania Dunkana, 
mówi, że bez wahania roztrzaskałaby czaszkę ukochanego 
dziecka, gdyby wcześniej się do tego zobowiązała. W Per-
fumerii Lady Makbet zostaje przeprowadzona paralela 
między tym fragmentem a głośnymi przypadkami zbrodni 
dzieciobójczych, przez co niezmywalna krew na dłoniach 
Lady Makbet zyskuje nowe, jeszcze bardziej upiorne 
znaczenie.  
Przez kilka pierwszych minut spektaklu obserwujemy Lady Makbet, która 
siedząc w skupieniu, obiera jabłka. Czynność ta zdaje się pochłaniać całą 
jej uwagę. Za muzyczne tło służy tu Pieśń o Matce Krzysztofa Cwyna-
ra. Nieopodal snuje się enigmatyczna, ubrana na czarno kobieta. Już za 
chwilę wszystko się rozpocznie – na scenę wbiegnie grupa energicznych 
kobiet, które zanim wcielą się w role matek, zabójczyń i oskarżycielek, 
wykonają kilka rozgrzewających ćwiczeń gimnastycznych, rozpływając się 
w uśmiechach i promieniując radością życia. To przejście od beztroskiej 
sceny aerobiku do późniejszych, szczegółowych opisów znęcania się nad 
dziećmi robi na widzach mocne wrażenie i otwiera dyskusję na temat tego, 
jak często w dzisiejszym świecie pod jasnym płaszczykiem konwenansów 
i powierzchownej uprzejmości mogą się skrywać mroczne i przepełnione 
okrucieństwem wydarzenia. 

Bohaterki przedstawienia oscylują między skrajnie sprzecznymi 
emocjami –  rozpływają się w zachwytach nad swoimi dziećmi, których 
niedługo potem chcą się pozbyć; z ekstatycznej radości płynnie przecho-
dzą w smutek lub chłodny, sprawozdawczy ton, którym opowiadają szcze-
góły dzieciobójczych zbrodni – budowany w ten sposób obraz niestałej 
w uczuciach matki uderza swoją bezkompromisowością, lecz momentami 
razi zamiast pobudzać do refleksji. Sceny, w których aktorki nawiązu-
ją kontakt z publicznością, żeby zadawać pytania w stylu: „czy chcesz 
przyjąć moje dziecko? Czy chcą państwo założyć rodzinę?”, w kontekście 
rozgrywających się wydarzeń są przesycone taką dawką dramatyzmu, że 
większość wciągniętych w interakcję widzów reaguje częściej śmiechem 
niż przerażeniem lub zadumą.

CHÓRRAA z Gdyni jest teatrem dla kobiet, produkującym spek-
takle o nich samych. Pracują w nim aktorki w niemal każdym wieku, 
które łączy chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie o wizerunek kobiety 
we współczesnym świecie i charakter przybieranych przez nią ról. Z tej 

perspektywy reinterpretacja historii Lady Makbet i próba opowiedzenia 
przez nią krwawego dramatu dzieciobójstwa, wydaje się bardzo ciekawym 
pomysłem na spektakl, który wymagałby jednak dopracowania kilku 
szczegółów. 

Anatomia Hamleta po słowacku
Tomasz Domagała

hAmleT, reż. KlAudynA rozhin, divAdlo KonTrA, słowAcJA

Dwa taborety, gong zawieszony na drewnianej konstruk-
cji, dwa kije, kielich, chusta w kwiaty, kawałek tkaniny 
z frędzlami i dwie czapki – to kompletna lista rekwizytów 
potrzebna dwóm aktorom (Peter Čižmár, Peter Cibula) ze 
słowackiego Divadlo Kontra, żeby w dwie godziny przed-
stawić historię Hamleta. 
Aktorzy wcielają się w różne role na zasadzie losowej, to znaczy, że grają 
właśnie taką, jaka wypada im z toku dramatu – Hamleta, Królową, Rosen-
crantza lub Ofelię. W efekcie każdy aktor gra każdą postać. Pomysł to nie-
zwykle ciekawy, wymagający od aktorów nadludzkiego wysiłku i niewiary-
godnych umiejętności. Co najciekawsze, ten wysiłek widz ma możliwość 
oglądać naprawdę z bliska. Na kilku metrach kwadratowych, w przestrzeni 
gdańskiego Teatru w Oknie, twórcy grają właściwie tuż koło widowni, co 
dodatkowo komplikuje zadanie, gdyż takie skondensowanie przestrzeni 
znacznie utrudnia koncentrację. Jednak słowaccy aktorzy wychodzą z tego 
obronną ręką. Ani twarze widzów, metr od nich, ani gwar miasta słyszany 
ciągle z ulicy, ani kilkanaście występujących postaci nie deprymują ich 
ani przez chwilę. Wprost przeciwnie, grają fantastycznie, a koncentracja 
i precyzja, z jaką to robią, jest równie duża jak ilość przeszkód, z którymi 
muszą się zmierzyć. W pamięci na długo pozostanie mi scena z graba-
rzami czy spotkania Hamleta z matką. Nastrój opowieści budowany jest 
światłem, które w niesamowity sposób wyodrębnia szczegóły, rysy twarzy 
aktorów, i ich gesty. Jest ono niezwykle fizyczne, gdyż taka bliskość aktora 
i widza sprawia, że widzimy każdy szczegół fizjonomii aktorów. Dzięki tej 
fizyczności historia staje się niezwykle prawdziwa, sensualna i zapadająca 
w pamięć. I nie szkodzi, że nie ma tu mowy o jakiejś nowej, odkrywczej 
interpretacji arcydzieła Stratfordczyka. To, co widzimy na scenie, wciąga 
nas i nie pozostawia obojętnymi. 

Słowacki Hamlet jest dowodem na to, że dramaty Szekspira wymagają 
przede wszystkim wybornego aktorstwa. Tam, gdzie się ono pojawia, nie 
ważne jest nic innego, bo w centrum Szekspirowskiego świata zawsze 
znajduje się człowiek. W tym przypadku nawet dwóch, a wokoło – jak po-
liczyłem w czasie oklasków – kolejnych dwudziestu siedmiu szczęśliwców. 
Tak, zdecydowanie szczęśliwców.

fot. Agnieszka Misiewicz fot. Agnieszka Misiewicz
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Tytuł cyklu esejów nawiązuje bezpośrednio do książki Alicji Helman – Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury (Poznań 1998). W refleksji nad filmowymi 
adaptacjami dramatów Williama Szekspira, krytycy starali się uchwycić i opisać „niebezpieczne” związki literatury, teatru i filmu - jak różne medium ma wpływ na 
transfer kulturowy dzieł Brytyjczyka. W tym kontekście adaptacja ma na celu „przetłumaczyć” język(i) Szekspira na języki nadawców, uwzględniając ich doświad-
czenie i wiedzę kulturową. Na Festiwalu Szekspirowskim kładzie się silny nacisk na synestezję sztuk i łączenie różnych środków artystycznej wypowiedzi, dlatego 
blok „Twórcza zdrada” poświęcony jest filmowym adaptacjom, remake’om i ekranizacjom dramatów Szekspira.

Szekspir w konwencji filmu noir
Joanna Flisek

Sztuki Szekspira miały być porywające, namiętne i krwawe. Miały wzruszać, bawić, budzić strach, skłaniać do reflek-
sji, ale przede wszystkim – dostarczać rozrywki wszystkim tym, którzy przyszli obejrzeć spektakl, a którzy nieza-
dowolenie potrafili okazywać dużo bardziej dosadnie, niż przyjęte jest to we współczesnym teatrze. Sposób, w jaki 
sztuki angielskiego dramaturga, niegdyś kojarzone z kulturą popularną, stały się z czasem wyznacznikiem kultury 
wysokiej, jest porównywalny do procesu, w jakim zmieniało się postrzeganie filmów noir. Często niskobudżetowe 
i zaliczane do kina klasy B produkcje dziś są już klasykami, do których odnosi się wielu twórców. Nie jest to jedyny 
powód, dla którego połączenie Szekspira z estetyką filmów wywodzących się z tradycji ekspresjonizmu niemieckiego 
nie powinno budzić zdziwienia.   
Przesycenie jednej z najmroczniejszych szekspirowskich tragedii ponurą, oniryczną atmosferą filmów noir w Makbecie Orsona Wellesa z 1948 roku 
buduje w widzu klaustrofobiczne poczucie zamknięcia w ferworze ludzkich żądz i namiętności. Mglistość, głębokie kontrasty i gra cieni współgrają 
z procesem narastającego konfliktu wewnętrznego głównych bohaterów. Lady Makbet jest odzwierciedleniem charakterystycznej dla filmów noir 
postaci femme fatale – pięknej, skomplikowanej i bezwzględnej kobiety, która owija sobie mężczyzn wokół palca. W filmie Wellesa Makbet wydaje się 
jedynie wykonywać polecenia swojej żony, bez jej dyrektyw staje się tylko opuszczoną przez animatora marionetką, opanowanym przez lęki wykonaw-
cą rozkazów prawdziwej sprawczyni krwawych zbrodni. Najmocniej zostaje to zainsynuowane w scenie poprzedzającej zabicie Dunkana przez Mak-
beta, kiedy Lady Makbet odwiedza pokój śpiącego władcy. Na ścianie zarysowany jest cień jej sylwetki, widać, że w ręku trzyma sztylet. Nie wiemy, 
co prawda, czy kobieta zdążyła zanurzyć go w ciele Dunkana, jednak sama sugestia wystarcza, aby późniejszy akt Makbeta stracił na swym znaczeniu, 
nabrał charakteru czynności, która została już wcześniej zaplanowana przez kogoś innego.  Równie ciekawym zabiegiem, odbiegającym od przebiegu 
akcji w sztuce, jest pokazanie w filmie samobójstwa Lady Makbet. Widz towarzyszy jej do samego końca, przez co uwydatniony zostaje tragiczny 
wymiar tej skomplikowanej i skorumpowanej przez własne pragnienia postaci. Co ciekawe, w ekranizacji Makbeta Kurosawy (Tron we krwi z 1957 
roku), której akcja rozgrywa się w Japonii okresu Sengoku, wpływy Asaji (czyli Lady Makbet) są równie uwydatnione. Zbrodnia Washizu (Makbeta) 
jest efektem jej manipulacji.

W filmie fińskiego reżysera Akiego Karusmakiego Hamlet robi interesy z 1987 roku jest pokazane, jak konwencja filmu noir może zostać wyko-
rzystana do zbudowania efektu komicznego. Postacie z Szekspirowskiego dramatu przeniesione zostają na współczesny grunt fińskiej korporacji. 
Wszystkie burzliwe namiętności cechujące elżbietański dramat, w świecie biznesu nieoczekiwanie przybierają zgoła inny, czysto pragmatyczny 
charakter. Doskonałym tego przykładem jest relacja Hamleta i Ofelii. Hamlet Karusmakiego to niedojrzały i niezbyt rozgarnięty młody mężczyzna, 
którego głównym pragnieniem jest zaciągnięcie Ofelii do łóżka i jednoczesne wybicie jej z głowy pomysłu małżeństwa. Przy tej trudności problem 
zemsty za śmierć ojca schodzi na dalszy plan. Trzymająca go na dystans Ofelia wydaje się co prawda zakochana, ale – jak można odgadnąć – dość 
istotną motywacją podtrzymującą tę namiętność są duże udziały Hamleta w firmie odziedziczonej po zmarłym ojcu. Godna wzmianki jest tutaj scena 
rozmowy między Ofelią a Poloniuszem, który daje córce pieniądze, żeby kupiła sobie nowe ubranie na następne spotkanie z Hamletem i zaleca dalsze 
zaloty, które mogą okazać się dla niej opłacalne. Dziewczyna przystaje na prośby ojca, przy czym patrzy się martwo w przestrzeń i mechanicznie pali 
cygaro, co potęguje wrażenie absurdalności sytuacji. Rekwizyt kojarzony z filmami noir – cygaro – zostaje tu użyty nie dla zbudowania atmosfery 
tajemniczości wokół enigmatycznej postaci kobiecej, lecz dla nadania jej osobie cech karykaturalności. Nawet samobójstwo Ofelii przybiera formę 
pastiszu – przed utopieniem się w wannie podkręca rzęsy zalotką, podpala zdjęcie Hamleta i łyka garść tabletek, swoim zachowaniem wpisując się 
w schemat egzaltowanej nastolatki. Wszystkim tym czynnościom towarzyszy frywolna, odzierająca chwilę z wszelkiej powagi muzyka. 

Karusmaki obchodzi się z tekstem Szekspira bezprecedensowo, przekształcając go i skracając w  najmniej spodziewanych momentach (na przy-
kład podczas rozmowy Hamleta z duchem ojca). Często wkłada w usta bohaterów własne słowa, zmieniając w ten sposób znaczenie konkretnych 
wydarzeń. W 2000 roku Michael Almereyda stworzył własną, na wskroś współczesną wersję Hamleta, nawiązując konwencją do filmu Karusmakiego. 
Zmagania Hamleta również zostały osadzone w świecie zysków i strat potężnej korpo-
racji, jednak tutaj tekst oryginału nie ulega większym zmianom. Korzystającym z kamer, 
komputerów i innych zdobyczy technologicznych, mających możliwie jak najbardziej 
uwspółcześnić dramat duńskiego księcia, postaciom został włożony w usta oryginalny 
tekst Szekspira, co sprawia momentami wrażenie, być może celowej, sztuczności. Jednak 
dzięki temu melancholijny Hamlet u amerykańskiego reżysera dużo bardziej wpisuje 
się w schemat bohaterów kojarzonych z konwencją filmów noir – jest skomplikowany, 
mroczny i nieprzenikniony. 

SUCHAR DNIA

Po polsko-niemieckim spektaklu Titus Andronicus 
jeden z widzów mówi do drugiego:
- Stary, weź to na klatę!
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For all the latest news from the international interdisciplinary conference The Language of Power/The Language of Art and 
Theatre taking place 2-4 August please follow us on Twitter here https://twitter.com/TeatrSzekspir. 
In case of any questions please contact Mateusz Jazdzewski, Social Media Co-ordinator: mateusz.jazdz@gmail.com

@E.Rysova: Czeski teatr jest zdominowany przez niemiecką stylistykę, poniekąd straciliśmy swój głos. Teatr postdra-
matyczny to nasza Biblia.
@T. Woźniak: Jestem ciekaw, ile jeszcze mieści się w tym pudle, które się zwie „Dzieła Szekspira”.
@T. Woźniak: Szekspir miał swój areał sensów. Każdy może sobie grać Szekspira i być z tego zadowolony.
@T. Woźniak: There is no such thing as translation of the text. It is always some kind of interpretation.
@G. Szőnyi: Kultura polega na opowiadaniu historii. Nie istnieje życie poza kulturą.
@W. Klemm: To nie jest tak, że zaczynamy prace nad przedstawieniem mówiąc: „Hej, zróbmy coś 
postdramatycznego”.
@T. Gackowski: Politycy dostosowują działania do logiki medialnej.
@M. Shevtsova: All periods of history are periods of crisis but the crisis has changed subtly.
@J. Tokarski: Politykę, kiedy próbuję ją zobaczyć, widzę jako pustą przestrzeń.
@T. Gackowski: If someone isn’t active in media, is setenced to political non-existance.
@K. Mieszkowski: Peter Brook kiedyś powiedział: „Wy macie dużo szczęścia w Polsce, że nie musicie grać Szekspira 
w oryginale”.
@K. Mieszkowski: Powinniśmy zastanowić się nad rolą sztuki w społeczeństwie. Dziś jest ona marginalizowana, 
szczególnie sztuka niekonserwatywna.
@M. Pakuła: Istotną rolą teatru jest budzenie empatii, ostatniej cechy społeczeństwa.
@M. Grzegorzewska: Może istnieć teatr bez aktorów, ale nie bez publiczności.
@T. Kubikowski: Zawsze patrzyłem na teatr jako instytucję anachroniczną, ale dziś wyjątkowo dużo jest nowocze-
snych teatrów, zwłaszcza w UK.
@M. Shevtsova: We are no longer talking about McLuhan’s “medium is a message” but rather “sociological is 
a message”.
@K. Mieszkowski: Teatr opierający się tylko na języku jest teatrem niepełnym, zredukowanym.
@T. Kubikowski: Kategoria sprawiedliwości rozpada się na naszych oczach.
@Ł. Drewniak: To, czego nie wyczytał Szekspir, wie już Heiner Müller.
@W. Klemm: Czytając Tytusa Andronikusa, warto powrócić do myśli Hannah Arendt, że zło jest wytłumaczalne.
@W. Klemm: Moje ręce są brudne i mi się to podoba.
@P. Nowak: Shall we cry or shall we laugh while watching Titus Andronicus?
@P. Pavis: Jednym ze sposobów na wystawienie Tytusa Andronikusa dziś jest niepokazywanie krwi na scenie.

Uczta dla uszu
Anna Bajek

Trzeci dzień konferencji Języki Władzy / Języki Sztuki zapowiadał się wyjątkowo ciekawie ze względu 
na obecność znaczących gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: Maria Shevtsova, prowadząca 
dyskusję na temat teatralnej nowomowy, Patrice Pavis, będący moderatorem panelu dyskusyjnego 
„Słowa i obrazy bez reguł” oraz Michael Dobson, rozważający na temat historyzmów i aktualizacji.
Jednak zanim słuchacze zgromadzeni w Ratuszu Staromiejskim mieli okazję usłyszeć (często odmienne) opinie wymienio-
nych wyżej osób, odbyła się debata, nawiązująca do wydarzenia z ubiegłego wieczoru, czyli spektaklu Anatomia Tytusa The 
Fall of Rome w reżyserii Wojtka Klemma. Jej uczestnicy zastanawiali się nad tym, czy język znacznie wpływa na tożsamość 
przedstawienia.

W trakcie konferencji starano się odpowiedzieć na nurtujące pytania i przewidzieć, jakie miejsce dla sztuki zostanie wyzna-
czone w niedalekiej przyszłości. W jaki sposób będzie postrzegana i jaki duży ma obecnie wpływ na władzę, a także jaki jest 
rodzaj relacji pomiędzy artystami a politykami. Krzysztof Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, w dyskusji 
na temat kondycji współczesnego teatru stwierdził, że rola sztuki jest dziś bardzo marginalizowana. Wspominał na przykład 
o niewielkim budżecie, który jest przeznaczony na kulturę. Z kolei Tomasz Gackowski w swoim przemówieniu przedstawiał, 
jak rysuje się sytuacja rządów oraz polityki. Według mnie każdy biorący udział w konferencji mógł z niej wynieść coś dla siebie, 
ponieważ poruszane wątki dotykały wielu problemów. Również nie na co dzień ma się możliwość spotkania tylu elokwentnych 
specjalistów, którzy, pomimo specjalistycznej i wąskiej tematyki wykładów, sprawili, że wszyscy słuchali ich z rosnącym zaintere-
sowaniem. Sami się przekonajcie:
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Heiner Müller rewrites Titus Andronicus completely. It’s not only about new language or 
topics. It is a different text.

3/08/13 1/AM

The power of language
Mateusz Jażdżewski
The first day of the conference Languages of Power/ Languages of Arts and 
Theatre proved to what extent the political system determines the reading 
of stage semiotics. 

At first dr Marius Stan from Bucharest updated the participants on 
the current social feelings about the fall of communism in Romania and 
subsequent systematic changes. Then, we got the chance to watch the 
recording of Titus Andronicus directed in 1992, shortly after the political 
transition. It appeared to be a masterpiece, interlinking the intriguing 
esthetics with the political references. What is quite striking, the perfor-
mance seen mostly as a political manifesto 21 years after the premiere, re-
mained also the visual value. All the bloody deeds are depicted metapho-
rically and subtly. Also the way some characters were portrayed was quite 
surprising. Chiron and Demetrius are not juvenile triflers but old, fat and 
truly gross man who have money and power but are lacking the intelli-
gence. According to Nicoleta Cinpoeş these characters are written in line 
with the stereotype of Romanian officials at the time of transformation.

Next, the conference was focused on the series of interesting discus-
sions chaired by Małgorzata Grzegorzewska and Maria Gibińska. The 
invited guests agreed mostly that the political situation is crucial for the 
reading of the performance. In time of the oppression the artists tend 
to make some hidden political points, whereas in the times of freedom 
other issues tend to be more important. An interesting point was made 
by Wojciech Duda, a Polish historian and publicist who stated that in the 
times of freedom it is much harder to define what sort of reality we want 
to see in real life and consequently in the theatre. 

Finally, we witnessed a very thought-provoking discussion about the 
role of the language. Surprisingly, Eva Rysova pointed out that even 
though she is of Czech nationality, in the emotional moments she finds 
Polish as a language of expression. It was agreed within the panelists that 
the way the arts and politics communicate with the audience is equally 
crucial. The language can be seen as a carrier of meaning but also as a po-
werful tool of influence and manipulation. 

Golden Yorick: a short history
Kaja Polachowska
Yorick is a well-known figure to the Shakespeare Festival’s audience and 
there is no need to explain who he was and where he’s to be found. I do, 
however, believe that the history of the Golden Yorick isn’t that obvio-
us, even to the most loyal Shakespeare fans. Golden Yorick is a statue 
awarded annually by the special jury of the Gdansk Shakespeare Festival. 
Traditionally, the statue goes to the director of the best Shakespearian 
play of a given theatre season. The choice of such a play cannot be an 
easy one, for sure. Every year there are numerous performances based on 

Shakespeare’s tragedies and comedies and the jury, or the selector (this 
year it was Łukasz Drewniak), has to choose just one winner. This must 
be a difficult task not only because the selector sees a whole variety of 
plays at different times all over Poland. I can’t imagine myself in such 
a position: watching so many different dramas and choosing just one 
of them. But let’s put the difficult job of the selector aside and focus on 
the history of the Golden Yorick award. The first time Golden Yorick 
was awarded was in 1994 and it went to Love’s Labour’s Lost directed by 
Maciej Prus. Since then, the Golden Yorick competition for Polish the-
atres took place every year, awarding the very best play and then staging 
it in Tricity during the annual Shakespeare Festival. In the following 
years, both comedies and tragedies were appreciated and awarded. In 
1995, the Golden Yorick was awarded to the performance of Romeo and 
Juliet directed by Tadeusz Bradecki. 1996 was the first year ever that the 
Golden Yorick stayed at home – none of the participating performances 
were awarded. The following year (1997), the competition changed its 
name and organizers (it was co-organized by the Ministry of Culture). 
The jury consisting of: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Olgierd Błaże-
wicz, Tadeusz Bradecki, Jerzy Sokołowski and Władysław Zawistowski 
awarded the first prize to As You Like It directed by Piotr Cieślak. That 
year, there were also two awards for theatres, five individual awards and 
special awards. In 1998 Yorick went to Tadeusz Bradecki again: this 
time for his Measure for Measure. In the following years the plays that 
were awarded the Golden Yorick were: Coriolanus directed by Krzysztof 
Kopka, King Lear directed by Mikołaj Grabowski, The Tempest directed 
by Krzysztof Warlikowski, Richard III directed by Janusz Wiśniewski, 
The Comedy of Errors directed by Maciej Prus, Measure for Measure 
directed by Anna Augustynowicz and  The Tempest directed by Janusz 
Wiśniewski. As we can see, some plays were awarded more often, some 
did not get awarded at all, but the choice of the play the director decides 
to stage does not entail a better or worse position in the Golden Yorick 
competition. It happened that the award would go to the same director 
a couple of times (see: Tadeusz Bradecki, Janusz Wiśniewski). Last year, 
the audience of the Shakespeare Festival could ‘witness’ the whole Yorick 
competition. Four best Polish plays were staged during the Festival, 
competing for the award and title, and we could all see who would be the 
winner of this prestigious award. In 2012 it was Richard III directed by 
Grzegorz Wiśniewski. This year, we already have the winner of Golden 
Yorick: Everybody dies, my sweet Porcelain - a tale of the Trojan War which 
is a performance directed by Agata Duda-Gracz inspired by Troilus and 
Cressida. It is the first Golden Yorick prize to go to Agata Duda-Gracz, 
but it’s not her debut in the competition. Her 2009 Othello was awarded 
an honorary prize. Her re-working of Troilus and Cressida is said to be 
intense and funny at the same time, and truly visionary. If you’d like to see 
it yourself – it will be shown at Teatr Wybrzeże in Gdańsk on the 6th of 
August. Enjoy the performance!
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teatr należy do:

w ukrytej kamerze

MĘŻCZYZNA I (po fakcie)
Mogę otworzyć okno?
KOBIETA I
Oczywiście.
MĘŻCZYZNA II
Ale ja będę siedział w przeciągu! No co pan?!
KOBIETA II
Ale jest strasznie gorąco, siedzimy tu w ósem-
kę, chociaż trochę, lufcik...
MĘŻCZYZNA II
Jak się nie podoba, to proszę zmienić 
przedział!
MĘŻCZYZNA III
Nic podobnego. Żyjemy w państwie demo-
kratycznym i większość ma rację.
MĘŻCZYZNA II
I przewagę liczebną – przewagę siłową, tak to 
działa. I działa mają, cholerni libertyni!
MĘŻCZYZNA IV
Co też pan mówisz?! Najlepiej było kiedyś. Za 
PRL-u wszystko było.
MĘŻCZYZNA III
Było, tylko wiadomo, że teraz nic nie ma i w 
najbliższej przyszłości nie będzie. Figa.
DZIECKO
Mamo, a co to jest figa?
KOBIETA I
Nic, synku, nic.
MĘŻCZYZNA II
Pani trzyma dzieciaka z dala od polityki, dobrze?

KOBIETA II
Mam prawo tu przebywać tak samo jak pan!
MĘŻCZYZNA III
Jest pani w błędzie. (dłuższa cisza)
KOBIETA II
Niechże pan schowa to piwo, tutaj dziecko 
jedzie.
MĘŻCZYZNA IV
A co to jemu przeszkadza, że puszkę widzi?
MĘŻCZYZNA III
Nie puszkę, tylko pijaka.
MĘŻCZYZNA IV
Przestań pan zrzędzić, odchromol się pan. 
Kupiłem, to piję. Kupiłem, bo pracuję. Piję jak 
nie pracuję. A kto nie pracuje, ten jedzie. Do 
pracy jedzie, na zdrowie!
MĘŻCZYZNA II
A ja ci, gówniarzu, zaraz to końskie zdrowie 
i ten świński ryj obiję.
KOBIETA I
Panowie! Proszę, spokojnie, już. My tu wy-
siadamy, a panowie już są spokojni, przecież 
to nic.
DZIECKO
Czyli figa, mamo, prawda?
MĘŻCZYZNA IV
Święta, cholera, rodzina. Matka, sporne 
poczęcie i sukinsyn od piwa. 

     Wolne Miasto, czyli o spowolnieniu
Joanna Żabnicka

Nie sposób udawać, że Festiwal Szekspirowski nie rozgrywa się w wakacyj-
nej duchocie. Szeregi wybitnie urlopowych zachowań – spowolnienie tem-
pa chodzenia, częściowe wyhamowanie metabolizmu przy równoczesnym 
poszerzeniu zakresu spożywanych pokarmów, a nawet leniwy przepływ 
myśli – wszystko to składa się w tym mieście na senną atmosferę, której są 
poddawani wszyscy. I bez względu na preferencje literackie – zawsze jest 
to tragedia, a przynajmniej dramat. Nieodłącznym elementem spędza-
nia czasu wolnego są także, na ogół uciążliwe, podróże pociągiem – tym 
bardziej są one nieznośne, im większa jest liczba osób w przedziale. Gdyby 
zebrać większość doświadczeń z tego typu podróży, powstałaby mniej więcej 
taka scenka:
(Lato, gorąco, pachnie sardynkami w puszce. W przedziale wszyscy pousadzani ciasno, twarzami do 
siebie, nogi podkurczone, jakby tylko przeszkadzające. jeden z obecnych otwiera okno)

Hamlet z Polski
Alicja Müller

U nas, w Polsce, Hamlet ciągle 
zmartwychwstaje. Inaczej niż na 
przykład Romeo. Z czułości go tak 
wskrzeszamy, bo mamy przecież sła-
bość do przegrywających bohaterów. 
Do tych, co – żeby przytoczyć celną 
diagnozę mistrza Herberta – nawet 
oddychać nie umieją, a nocami chi-
mery, nie kobiety, ganiają. 
Jeden Hamlet na jeden sezon to stanowczo 
za mało. Mamy go w teatrach jak duszę na 
ramieniu. Jest taki mało męski, dziecinny, dużo 
czyta, a na dodatek rozmawia z duchami, a my 
przecież potrzebujemy takich „naznaczonych” 
bohaterów. Poza tym historia go nie szczędziła 
i mnóstwo trupów zobaczył w swoim krótkim 
życiu. Być może miał z tego powodu nawet 
myśli samobójcze. To wystarczy, by go dobrze 
u nas traktowano. Wyprowadzanie kolejnych 
Hamletów z niebytów to nasza rozrywka. Przy 
okazji ratuje się też Ofelie (w jednym teatrze 
aż jedenaście naraz!), Klaudiuszów i Ger-
trudy. Tylko czasami występują komplikacje, 
takie jak w przypadku królowej, która chcąc 
rozgrzać męża, ni stąd, ni zowąd zamieniła się 
w gdaczący czajnik. To historia prawdziwa, 
z Wrocławia.

Mamy Hamletów z różnych sfer. Sportow-
ców, górników oraz myślicieli. Rzadko jest 
u nich wesoło, znacznie częściej tylko goło 
i krwawo. Nie wiadomo, co Hamlet Klaty 
powiedziałby Hamletowi Pęcikiewicz, ani jak 
ten rozmawiałby z Hamletem Warlikowskiego. 
Wszyscy mogliby pewnie zaśpiewać The End 
Doorsów, bo skoro muzyka łączy obyczaje, to 
i tych biednych chłopców z książkami w rę-
kach dałoby radę zjednoczyć. Zespół pieśni 
i tańca Hamlet – to byłoby coś. Próżno szukać 
precedensu. 

Hamlet

KTOŚ 
NIE ŚPI, 
ABY SPAĆ 
MÓGŁ 
KTOŚ

na planie


