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NIE TYLKO TEATR, ALE I PRZESTRZEŃ NA MIARĘ 
XXI WIEKU

Z profesorem Jerzym Limonem,  dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 
rozmawia Małgorzata Całka

Tegoroczna, osiemnasta edycja Festiwa-
lu Szekspirowskiego symbolizuje wejście 
w dorosłość; od tej pory festiwal ma nie 
tylko duszę, ale i ciało w postaci nowej 
siedziby teatru. Otwarcie gmachu Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego to jedno 
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 
w Polsce w tym roku. Może więc warto 
przypomnieć, jak wyglądał początek  
Festiwalu Szekspirowskiego?  
Zaczynaliśmy jako Dni Szekspirowskie. 
W 1993 rozpoczęliśmy działalność arty-
styczną występem Oxford Stage Company 
– zespół przyjechał wówczas z Komedią 
Omyłek i pantomimą. Na ich występ na 
Długim Targu przyszło wtedy dwadzie-
ścia tysięcy ludzi – było to wskrzeszenie 
tradycji sprzed wieków. Zaczęliśmy orga-
nizować parady teatralne, inaugurujące 
Dni Szekspirowskie, które miały charakter 
artystyczny, a nie pseudohistoryczny, zry-
wały z tradycją i nawiązywały do nowych 
trendów. Myślę, że w Polsce byliśmy 
prekursorami w tej dziedzinie. W 1997 
roku Dni Szekspirowskie przekształciły się 

w Festiwal Szekspirowski, który szybko 
zdobył renomę i stał się rozpoznawalny 
w kręgach teatralnych na całym świecie. 
Założyliśmy też Europejską Sieć Festiwali 
Szekspirowskich, która obecnie liczy dzie-
sięciu członków. Dla mnie najważniejsze 
było, żeby doprowadzić wszystkie elemen-
ty naszych działań do takiej sytuacji, aby 
wszystko mogło sprawnie funkcjonować, 
także bez mojego udziału – i z tego jestem 
zadowolony.
Według mnie powstał najpiękniejszy 
obiekt pod względem architektonicznym 
pośród wszystkich teatrów na Pomorzu. 
Renato Rizzi zaprojektował bryłę, która 
doskonale wpisuje się w przestrzeń (nie 
zgodzę się z opiniami, że teatr nie pa-
suje do swojego otoczenia). Zajął teren 
zupełnie nieużywany i tchnął weń nowe 
życie. A jakimi atutami Gdański Teatr  
Szekspirowski może pochwalić się we-
wnątrz?
Wewnątrz murów mamy przede wszyst-
kim model miasta, a w centrum tego  
„miasteczka sztuki” mamy teatr, który jest 

umieszczony w szkatule – jak to nazywamy 
– na precjoza. Niektórzy mówią sarkofag, 
ale mnie się on podoba. W środku teatru 
zaś jest delikatny drewniany szkielet, czyli 
teatr włożony do szkatuły. Żeby to pod-
kreślić, architekt zaprojektował pięciocen-
tymetrową przestrzeń między drewnianym 
obiektem a murami teatru. Oczywiście 
mamy otwierany dach, aby można było 
grać przy świetle dziennym, jak to było 
w czasach renesansu. Daje to nowe moż-
liwości dla twórców teatru i jednocześnie 
jest też atrakcją dla turystów.

Jak zbudowana jest scena w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim?
W naszym teatrze mamy wiele nowocze-
snych rozwiązań, którymi nie może się 
pochwalić żaden inny teatr w Polsce. Jest 
system zapadni – są to różnej wielkości 
platformy na specjalnych wysokościach, 
które umożliwiają dowolne modelowanie 
sceny i widowni, a tym samym relacji 
między nimi. Oznacza to, że możemy 
budować różnego rodzaju sceny nie-
wielkim nakładem energii. Na przykład, 
całą przestrzeń możemy uczynić płaską, 
w ten sposób staje się ona placem, na 
którym można prowadzić różne działania 
artystyczne. Podstawową sceną jest scena 
szekspirowska, czyli wzniesiona platforma, 
którą z trzech stron otaczają widzowie. 
Jest to typowy układ elżbietański, jak 
w odbudowanym teatrze Globe w Lon-
dynie. Drugi typ to scena włoska, taka 
jak w Teatrze Wybrzeże, czy w jakim-
kolwiek innym teatrze w Polsce. Trzeci 
rodzaj to scena-arena, którą widzowie  
otaczają z czterech stron.

Fot. Greg Goodale



Wstępniak 2       WYWIAD
Czy przestrzeń teatru będzie wyko-
rzystywana dla innych przedsięwzięć  
kulturalnych?

Oczywiście, jesteśmy otwarci na różne 
działania artystyczne. Nie tylko teatralne 
– tym bardziej, że dzisiaj teatr jest pod 
wielkim wpływem sztuki współczesnej, 
wykorzystuje różnego rodzaju wizualizacje, 
instalacje, video-art. Efekty tych wpływów 
mogą być ciekawe, jeśli mamy do czynie-
nia z utalentowanym twórcą.

Czy w teatrze będą odbywać się  
koncerty?
Tak – od koncertów muzyki klasycznej, po 
muzykę rockową czy eksperymentalną. 

Jak zawsze przy wszelkich nowych 
inicjatywach dało się słyszeć również  
krytyczne głosy, dotyczące budowy sie-
dziby GTS. Dlaczego Gdańsk potrzebuje 
nowego teatru?      
Teatr jest szekspirowski z nazwy, ale 
i z tradycji. Szekspira będziemy wystawiać 
głównie latem, w ramach Lata z Szekspi-
rem, a w ciągu roku budynek będzie służył 
spektaklom o różnej tematyce. Chcemy być 
przestrzenią na miarę XXI wieku, a nie 
tylko teatrem. Budynek ma taki układ 
przestrzenny, że wiele wydarzeń może się 
odbywać niezależnie od tego, co się dzieje 
na scenie teatralnej. Mamy bardzo wiele 
możliwości do różnorodnych działań.

Jak przedstawia się program Gdańskie-
go Teatru Szekspirowskiego na najbliż-
szy czas?
Rozpoczynamy cykl Teatry Europy – 
właśnie skończył się Tydzień Brytyjski. 
W ciągu całego roku przewidzianych jest 
od czterech do sześciu tygodni tematycz-
nych. Przed nami tydzień: flamandzki, ru-
muński, hiszpański, gruziński itd. Oprócz 
tego chcemy prezentować najciekawsze 
teatry w Polsce. Cykl ten rozpocznie w li-
stopadzie Teatr Narodowy. W przyszłym 
roku chcemy zaprosić Narodowy Stary 
Teatr z Krakowa, Teatr Polski z Wrocła-
wia czy Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
z Legnicy. Zaraz po zakończeniu Festiwalu 
Szekspirowskiego odbędzie się Festiwal 
Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Na 
Mikołajki przewidywany jest koncert dla 
rodziców z dziećmi. 

Podczas tegorocznego Festiwalu Szek-
spirowskiego chętni będą mieli okazję 
do zapoznania się z technikami aktor-
skimi teatrów przyjezdnych. Warsztaty 
poprowadzą między innymi jeden z naj-
słynniejszych bułgarskich reżyserów te-
atralnych i filmowych, Javor Gardev, czy 
aktorzy Wielkiego Teatru Lalek z Sankt 

Petersburga. Czy w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim przewidziany jest cykl 
stałych działań edukacyjnych?
Oczywiście, że tak. Chcemy przy pomocy 
funduszy unijnych zrealizować projekt, 
który nazwaliśmy „Dniem Edukacji Teatral-
nej”. Mamy zamiar objąć tym programem 
wszystkie szkoły ponadpodstawowe woje-
wództwa pomorskiego. Planujemy, aby na 
przykład w poniedziałki przyjeżdżali do 
teatru uczniowie wraz z nauczycielami, 
aby uczestniczyć w całodziennym progra-
mie: wykładach, warsztatach, a także spa-
cerach po Gdańsku. Okazuje się, że wielu 
uczniów z terenu naszego województwa 
nigdy w Gdańsku nie było. Kulminacją 
takiego dnia byłoby przedstawienie szeks-
pirowskie.

Jest co świętować. Organizatorzy przygo-
towali bogaty program, w którym znalazło 
się – jak w czasie radosnego święta przy-
stało – wiele komedii Szekspira, m.in.: Jak 
wam się podoba w reżyserii Silviu Purcăre-
te z Teatru Narodowego w Budapeszcie, 
Sen nocy letniej w wykonaniu Bałtyckiego 
Teatr Tańca prowadzonego przez Izadorę 
Weiss czy Poskromienie złośnicy w reżyse-
rii Katarzyny Deszcz z Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach, spektakl-zwycięz-
ca Konkursu na najlepszą polską insceniza-
cję dzieł dramatycznych Szekspira.  
Osiemnaste urodziny to nie tylko czas  
zabawy, ale dylematy dorosłości, moment 
zdawania egzaminu dojrzałości, podej-
mowania decyzji, które mogą zaważyć 
o przyszłości. Być może dlatego tak dużo 

OSIEMNAŚCIE LAT  
MINĘŁO...  JAK JEDEN 
DZIEŃ!
Redakcja

Tegoroczny Festiwal Szekspirow-
ski jest wyjątkowy nie tylko ze 
względu na bogaty program, lecz 
także jubileusze, które świętuje-
my. Mijają osiemnaste urodziny 
festiwalu, dwudzieste pierwsze 
urodziny przyznawania nagrody 
Złotego Yoricka, wreszcie – długo 
oczekiwane (dziewięć miesięcy 
rozciągało się nieubłagalnie) na-
rodziny Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego.

w tegorocznym programie inscenizacji  
Hamleta (naliczyliśmy dziewięć realizacji) 
zarówno w nurcie głównym, jak i Szeks-
pirOFF. Największe zainteresowanie budzą 
spektakl Javora Gardeva z Teatru Narodo-
wego w Sofii i druga, po dziesięcioletniej 
przerwie, inscenizacja Hamleta Jana Klaty 
– tym razem w Schauspielhaus Bochum. 
Dramatów rozegra się jeszcze więcej. 
Aktorzy z Chicago Shakespeare Theater 
zaprezentują własny, hip-hopowy remiks 
Othella, a aktorzy Wielkiego Teatru Lalek 
z Sankt Petersburga, wraz z Ruslanem Ku-
dashovem i Yaną Tuminą, przedstawią lal-
kowy spektakl pełen postaci z Króla Leara, 
Makbeta i Otella. W ramach działalności 
Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich 
(ESFN) będziemy gościć w Polsce artystów 
z innych ośrodków szekspirowskich, m.in. 
teatru szekspirowskiego HamletScenen 
mieszczącego się w „zamku Hamleta”, czyli 
zamku Kronborg w Danii.
Chciałoby się zaśpiewać „Osiemnaście 
lat minęło...  jak jeden dzień” – okazji 
do wznoszenia toastów będzie, mamy 
nadzieję, jeszcze wiele. My zabieramy się 
do pracy. W kolejnych wydaniach ga-
zety (podczas tej edycji ukażą się cztery 
numery, ale poszerzone do aż dwunastu 
stron!) znajdziecie, drodzy Czytelnicy, re-
cenzje ze spektakli nurtu głównego i OFF, 
relacje ze spotkań i warsztatów, wywiady, 
felietony i eseje. Tegoroczne hasło, „Grać 
czy nie grać? O technikach gry aktorskiej”, 
zainspirowało nas do przyjrzenia się bliżej 
sposobom gry zarówno aktorów szekspi-
rowskich, jak i występujących we współ-
czesnych realizacjach. Jakimi technikami 
posługiwali się Helena Modrzejewska, Lau-
rence Olivier, Tadeusz Łomnicki? Czym ich 
gra różni się od tej w adaptacjach BBC czy 
w spektaklu Jana Klaty, w Stoczni Gdań-
skiej? Oto są pytania, które podejmiemy 
w swoich artykułach. Zapraszamy Was 
również do relacjonowania wydarzeń i re-
cenzowania spektakli – jednym zdaniem, 
w formie SMS lub wiadomości na naszym 
funpage’u. 
Na kartach pierwszego numeru, jako re-
dakcja Internetowego Magazynu „Teatralia” 
i „Gazety Szekspirowskiej”, z okazji urodzin 
życzymy organizatorom kolejnych owoc-
nych lat!



stąpienia przeplatane były występami arty-
stycznymi, które metaforycznie ukazywały 
historię teatru. Wzięli w nich udział tancerze 
Sopockiego Teatru Tańca wraz z tancerkami 
z Akrobatycznego Teatru Tańca MIRA-ART.
Ze względów bezpieczeństwa uroczystość 
została jednak przerwana i wszyscy musieli 
opuścić budynek teatru na dłuższą chwilę 
(powodem było znalezienie walizki, której 
właściciela nie udało się ustalić). Na szczę-
ście przerwa w inauguracji nie była zbyt 
uciążliwa, a zaraz po powrocie do teatru 
swoje przemówienia dokończyli profesor 
Jerzy Limon i Renato Rizzi, główny architekt 
GTS. 
Po zakończeniu oficjalnej części inaugura-
cji nadszedł czas na zwiedzanie budynku. 
Mimo że tego dnia wejście do teatru było 
możliwe jedynie za okazaniem wejściów-
ki, chętnych do zwiedzania nie brakowało. 
Wszyscy mogli zobaczyć wizualizacje wy-
świetlane na budynku teatru oraz pokazy 
akrobatów i tancerzy – prawdziwe „oblę-
żenie” teatru! Jednym z ważniejszych mo-
mentów wieczoru było otwarcie dachu 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, któ-
ry umożliwia grę pod gołym niebem jak 
w czasach renesansu.
Na deskach nowo powstałego teatru, w nie-
dzielę 20 września, został zaprezentowany 
pierwszy spektakl –  Hamlet szekspirow-
skiego teatru Globe, w reżyserii Dominica 
Dromgoole’a. Czekamy na kolejne przedsta-
wienia z bogatego repertuaru GTS!
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GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI OTWARTY!
Małgorzata Całka

Nadeszła chwila, na którą wszyscy długo czekaliśmy. Już nie musimy 
zastanawiać się, co kryje w swoim wnętrzu tajemnicza, ciemna bryła 
zbudowana w pobliżu zabytkowego centrum Gdańska. Wystarczy 
wybrać się na jedno z wielu przedstawień, aby dowiedzieć się, co 
oferuje nowy budynek teatru.
Otwarcie gmachu Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego to niewątpliwie jedno z naj-
ważniejszych tegorocznych wydarzeń na 
kulturalnej mapie Polski. Podczas inauguracji 
nowej siedziby teatru, 19 września, pojawi-
ło się wiele znanych osób ze świata polityki 
i sztuki: Premier Donald Tusk, Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Małgorza-
ta Omilanowska, Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, dyrek-
tor teatru Globe w Londynie Neil Constable, 
reżyser Andrzej Wajda, Wiceprezes NDI SA 
Małgorzata Winiarek-Gajewska, i wiele in-
nych gości, których nazwisk nie sposób tutaj 
wymienić.
Uroczystości trwały już od samego połu-
dnia. Najpierw dyrektor GTS, profesor Jerzy 
Limon, oprowadził dziennikarzy po nowo 
powstałym budynku, a następnie hol teatru 
otrzymał imię Grzegorza Hillela Cwajga, ak-
tora Teatru Żydowskiego im. Idy Kamińskiej, 
o czym przypominać będzie pamiątkowa 
tablica (jej darczyńcą jest rodzina aktora). Na 
koniec Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź dokonał uroczystego poświę-
cenia nowej siedziby GTS.
Zaproszeni goście mogli zabrać głos pod-
czas konferencji medialnej, a punktualnie 
o godzinie17:00 rozpoczęła się część z ofi-
cjalnymi przemowami, którą poprowadziła 
Grażyna Torbicka. Jako pierwsze zostały wy-
świetlone słowa Karola, księcia Walii, patrona 
GTS, który nie mógł osobiście pojawić się 
na gdańskich uroczystościach. Kolejne wy-

Szekspir News

Fot. Greg Goodale

ENCYKLOPEDIA  
SZEKSPIROWSKA
W najnowszym wydaniu Encyklopedii Szek-
spirowskiej (Wydawnictwo Globe, Londyn 
1620–2014, wyd. setne, zmienione) pod 
literą „E” znajduje się nowe hasło:

Europejska Sieć Festiwali Szekspirow-
skich, do której należy Gdański Teatr Szek-
spirowski, zrzesza instytucje promujące 
twórczość Williama Szekspira. W ramach 
działań partnerskich organizowane są nie 
tylko festiwale (w Neuss w Niemczech, Kra-
jowej w Rumunii, Kent w Anglii, Gyula na 
Węgrzech, Barcelonie w Hiszpanii, Ostrawie 
w Czechach, Helsingør w Danii, Erewaniu 
w Armenii oraz Festiwal Globe to Globe 
w Londynie – zob. mapka poniżej), lecz 
także przez cały rok powstają spektakle 
i projekty zarówno o zasięgu międzykra-
jowym, jak i regionalnym. Idea stworzenia 
Sieci powstała w 2006 roku, podczas X Fe-
stiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Czte-
ry lata później, 4 marca 2010 roku, w Gdań-
sku zarejestrowano fundację funkcjonującą 
pod nazwą ESFN. Od tego roku jej siedziba 
mieści się w Polsce. Założycielami są József 
Sándor Gedeon, Jerzy Limon, Rainer Wiertz, 
Mircea Cornisteanu, Emil Boroghina i Philip 
Parr. Artystycznie związani z Siecią są m.in. 
Silviu Purcărete, Oskaras Koršunovas, Lars 
Romann Engel.

Więcej informacji: www.esfn.eu
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INNYMI JĘZYKAMI
Anna Bajek

HAMLET „WYTUPANY”
Sabina Misiarz-Filipek

Hamlet, reżyseria: Javor Gardev, Teatr Naro-
dowy im. Ivana Vazova w Sofii (Bułgaria)

Hamlet, reżyseria: Javor Gardev, Teatr Naro-
dowy im. Ivana Vazova w Sofii (Bułgaria)

Hamlet, pojawiając się bezce-
remonialnie przed zasłoniętą 
kurtyną, woła aktorów. To więk-
szość późniejszych odtwórców 
ról w spektaklu. Hamlet krzyczy: 
„Kielichy! Pijcie!”, a grupa zaczyna 
powtarzać pantomimiczne gesty, 
wykonując jego rozkaz. Następ-
nie wspólnie skandują refren pio-
senki Dark Paradise Lany Del Rey 
o strachu przed przemijaniem, 
a na koniec zaczynają między sobą 
walczyć. To nie tylko zapowiedź 
końcowej masakry – to ukazanie 
cyklu życia słabego człowieka, 
które zawsze kończy się śmiercią.

Hamlet Javora Gardeva to sztuka 
czterech żywiołów, które są sil-
niejsze od jednostki. Pochłaniają 
ją. Powietrza, zdaje się, nie ma 
wcale. Tylko przez chwilę, gdy 
Klaudiusz patrzy w niebo.

Wykorzystując otwierającą scenę Hamleta 
w reżyserii Javora Gardeva, można opisać 
osnowę całego przedstawienia. Hamlet na 
samym początku uruchamia poszczególne 
elementy sceniczne: światła, wideo, muzykę 
– polecaniami dając znać operatorom. Boha-
ter stracił wiarę w sens życia, a historia, którą 
za chwilę zobaczymy, ma być dowodem na 
to, że „ludzie to tylko pełzające stworzenia 
między niebem, a ziemią”. Hamleta nie ura-
tuje nawet Ofelia, mimo że to ona wydaje się 
rozumieć jego stan wewnętrzy, spowodo-
wany uświadomieniem sobie upadku dotąd 
dobrze znanego świata. Dziewczyna więk-
szość emocji przekazuje w piosenkach. Śpie-
wając You’ve got the love zespołu Florence 
and the Machine, kieruje słowa do nagiego 
Hamleta. Jednak jego fizyczność nie jest dla 
niej przedmiotem pożądania, a symbolizuje 
pewną czystość relacji, która nie opiera się 
na pozorach, a sięga dużo głębiej. Również 
do dźwięków interpretowanej piosenki – Ri-
verside Agnes Obell – Ofelia symbolicznie 
odegra scenę samobójstwa: „Stanę na brze-
gu, by spojrzeć w toń/I jak kamień w wodę 
opaść na dno/Marznąc, zapytam cicho tak/
Dlaczego każdy płynie sam?”.
Brak bliskości między postaciami, a zarazem 
członkami rodziny ukazany jest chociażby 
poprzez sposób gry aktorów. W większości 
scen, nawet bardzo intymnych, widoczny 
jest znaczny dystans, a dotyk wydaje się 
czymś nienaturalnym – bardziej niż z czu-

Kraty. Kraty pionowe i kraty poziome. Kra-
ty są wszędzie, bo „Dania jest więzieniem”. 
Metalowa konstrukcja pokrywa i dzieli sce-
nę. W nią wkomponować się muszą boha-
terowie dramatu Szekspira. Zamek Elsynor 
jest jak „kość wyłamana w stawie”. Panują-
cy w nim system ingeruje w każdy aspekt 
życia. Jedyna droga ucieczki to ucieczka 
w szaleństwo. Ingerencja odbywa się rów-
nież pod adresem widza, który jest stale 
wciągany w przestrzeń widowiska.
Od pierwszej sceny wiadomo, że głównym 
tematem będzie przemoc. Przemoc real-
na, która w kolejnych scenach zamienia 
się w przemoc systemową. Nie wiadomo 
już, kto lub co jest jej źródłem. Ramy in-
gerencji wyznacza głośna muzyka oraz 
odgłos kroków. Hamlet to spektakl „wytu-
pany”. Pozostaje po nim odgłos kroków na 
metalowych kratach. To ciągłe chodzenie 
jest próbą zrobienia miejsca dla jednostki 
w systemie, zaznaczenia fizycznej obec-
ności, która stale musi się przeciwstawiać 
żelaznym ramom.
Kraty pełnią funkcję systemu – na ruszto-
waniach z krat znajdują się ochroniarze. 
W ten sposób odbywa się również swoista 
hierarchizacja. Trudno jednak powiedzieć, 
kto znajduje się na górze tego systemu. 
Najwyższą formą władzy wydaje się ochro-
na. Sam król nosi nakolanniki, które służą 
mu do padania na kolana w tych rzadkich 
i pełnych niezwykłego napięcia momen-
tach, w których pada przed Hamletem. 
Kiedy na górne partie rusztowania wdzie-
rają się aktorzy – dokonuje się przełom.
Gesty czułości są gestami swoistego obez-
władnienia. Król, prosząc Hamleta o pozo-
stanie w Elsynorze, chwyta go za łokieć, 
królowa upada na niego całym ciężarem 
swojego ciała.
„Słabość jest kobietą” – to słowa, które 
w pierwszym akcie wypowiada Hamlet. 
Okazuje się jednak, że słabość jest Ham-
letem. Hamlet jest nagi i kobiecy. Jego 

wiotkość i kruchość w końcu okazuje się 
szaleństwem wypracowanym na potrzeby 
przeżycia w państwie policyjnym. Jego 
nagość zostaje przeciwstawiona uzbrojo-
nemu systemowi, słabość jest więc jedyną 
możliwą w tych warunkach formą człowie-
czeństwa. Nieposłuszny syn Gertrudy, który 
z pasją całuje matkę w usta, ma też różo-
we glany, którymi tupie.
System w żadnym momencie nie ulega 
pęknięciu. Stanowi rodzaj doskonałej ma-
szynerii. Kluczowa scena, w której niebo 
otwiera się nad Klaudiuszem, również nie 
prowadzi do przełamania granic systemu. 
Wydaje się jedynie chwilową utratą kon-
troli. Jedyna scena czułości to ta, w której 
Ofelia zakreśla Gertrudzie usta. Jest to znak 
nie tylko kobiecej walki o Hamleta, ale – 
jak się później okazuje – także pojednania. 
Ofelia w krótkiej, tiulowej spódniczce pod-
chodzi do królowej. W ręce trzyma welon 
– symbol niezrealizowanych ślubów. De-
koruje Gertrudę welonem, maluje jej usta 
czerwoną szminką. Wypisuje na twarzy 
Gertrudy tragiczny los i ją naznacza. 
Woda nie studzi ognia walki, która roz-
pętała się w pierwszej scenie. Woda po-
chłania nie tylko Ofelię (jej samobójstwo 
traci swą wyjątkowość, przestaje być ak-
tem woli), do niej wpada również królowa, 
jakby przypadkowo, z głośnym chlupotem. 
Ciało Ofelii niemal natychmiast zostaje wy-
jęte z wody – jakby śmierć ta była w ja-
kimś sensie naturalną koleją rzeczy, musiała 
się wydarzyć. Gertruda, Hamlet i Laertes 
piją truciznę nad wykopanym grobem – 
ziemia pod ich ciała jest już przygotowa-
na. Nawet w momencie śmierci wpadają 
w wytyczone miejsca. Bezładny, wydawa-
łoby się, układ ciał na scenie wpisany jest 
w ramy systemowego porządku. Prosto-
kątny pas ziemi jest już przygotowany. 
Ziemia jest powtórzeniem wody: i pod 
ziemię, i pod wodę zapada się jednostka. 
„Zabierzcie ciała” – ostatnie słowa pada-
jące ze sceny wydają się jedynie ponurą 
konsekwencją.
Spektakl Gardeva wytrąca z równowa-
gi. Wstrząsa każdą sceną. I mogłoby się 
wydawać, że wstrząsów i brutalności jest 
w nim nieco za dużo, że widz może się 
nimi zmęczyć. Widowiskowość równoważy 
jednak niezwykłe napięcie, płynące z po-
wściągliwości aktorów. Emocje i uczucia są 
jakby stłumione. A słynny monolog Ham-
leta brzmi nad wyraz spokojnie, niemal 
drwiąco.
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TANIEC WE ŚNIE
Małgorzata Całka

CZYMŻE JEST TEN LAS  
ZACZAROWANY? 
Edyta Kleszowska

Sen nocy letniej, choreografia: Izadora 
Weiss, Bałtycki Teatr Tańca (Polska)

Pomimo iż Sen nocy letniej wysta-
wiano w historii teatru już wiele 
razy, to wciąż okazuje się, że ta 
komedia Szekspira jest nieskoń-
czonym źródłem inspiracji i inter-
pretacji. Jak wygląda ona w wy-
obraźni tancerza? O tym mozna 
było się przekonać w Operze Bał-
tyckiej. 
Wprowadzeniem do przedstawienia jest 
jednoaktowy utwór Śmierć i dziewczyna. 
Od początku widz zostaje wciągnięty w wi-
rujący świat tańca, szybko zmieniający się 
sen. Główną siłą napędową tego spektaklu 
są ruch, kolory i muzyka. Bez użycia wizu-
alizacji lub innych mediów współczesnego 
teatru, Izadorze Weiss udało się za pomo-
cą dynamicznej choreografii wyrazić całe 
spektrum emocji. Groteska przeplata się tu 
z namiętnością, radość z cierpieniem, w ta-
necznych krokach rozpoznajemy gniew, 
pożądanie, bezsilność. Wszystko wyrażone 
jest za pomocą mowy ciała, a każde uczu-
cie wyartykułowane przy pomocy dosko-
nale zrozumiałej dla odbiorcy gestykulacji. 
Ciemność, z której wyłaniają się postacie, 
jest synonimem lasu, subtelnie oświetleni 
tancerze mają w sobie coś z pozaziem-
skich postaci. Doskonale przemyślana gra 
światła i cieni podkreśla z pozoru skromne 
stroje aktorów. Jednak ich ubiór odgrywa 
dużą rolę w całej inscenizacji. Stonowane 
błękity, zielenie, brązy i biele zostały skon-
trastowane z soczystą czerwienią, która jest 
wyznacznikiem dynamizacji akcji. Czerń tła 
to nieskończona przestrzeń, z której wy-
łaniają się nowe postaci – znikają i poja-
wiają się niespodziewanie. Ten efekt został 
osiągnięty za sprawą czarnych, prostokąt-
nych, przesuwanych modułów będących 
jedynym elementem scenograficznym 
w przedstawieniu. 
Spektakl zestawia ze sobą dwie rzeczywi-
stości – współczesność przeplata się tu 
z mitycznym światem elfów i duchów, 
których scalenie następuje podczas zakoń-
czenia, kiedy wszystkie postaci łączą się 
w szalonym tańcu. Nie można zapomnieć 
o muzyce, będącej przecież głównym spo-
iwem całego spektaklu. Każdy z bohaterów 
ma przypisaną sobie linię melodyczną: wy-

sublimowane, nieco nostalgiczne dźwięki 
oznaczają pojawienie się królowej elfów 
Tytanii, a żywe i radosne są oznaką wkro-
czenia na scenę złośliwego Puka. Warto 
wspomnieć, że autorem muzyki do spek-
taklu jest Goran Bregović (wyboru muzyki 
dokonała Izadora Weiss), a kostiumy zapro-
jektowała Małgorzata Baczyńska.
Sen nocy letniej w tym wydaniu to wido-
wisko działające na wszystkie zmysły. Wi-
dzowie wciągnięci raz w świat tańca nie 
mają chwili na emocjonalny odpoczynek, 
akcja nabiera rozpędu, aby za chwilę za-
trzymać się, ukazać osamotnioną w swym 
dramacie postać. Przedstawienie chwilami 
wywołuje wybuchy śmiechu publiczno-
ści (takim momentem jest pojawienie się 
Osła w wyuzdanym stroju z kagańcem na 
twarzy i skórzanymi uszami), innym razem 
wzrusza, kiedy aktorzy na pustej scenie 
wyrażają swój ból i zawód po utraconej 
miłości. Sen nocy letniej Izadory Weiss 
jest pięknym przykładem, jak bez użycia 
ani jednego słowa można w nietuzinkowy 
i wzruszający sposób opowiedzieć treść 
utworu Szekspira.

Sen nocy letniej, choreografia: Izadora We-
iss, Bałtycki Teatr Tańca (Polska)

Choreografka z sukcesem odnalazła indywi-
dualną ekspresję tancerzy. Z powodzeniem 
skonfrontowała się z tym, co w sztuce Szek-
spira nieracjonalne, nieznane i wizjonerskie, 
a za pomocą narzędzi tańca igrała z siłami, 
które determinują ludzkie przeznaczenie. 
Wraz ze swoim fantastycznym zespołem 
wykreowała spektakl doskonały: zbudowała 
niezwykły ciąg napięć, zupełnie rezygnując 
z elementów scenograficznych. W ramach 
oprawy zostały dopuszczone jedynie wyjąt-
kowe kostiumy autorstwa Gosi Baczyńskiej.

Teraz nim dzień przyśle zorzę,
Błądźcie wieszczki po tym dworze.

(William Szekspir, Sen nocy letniej)

Skończył się czas, kiedy ślubowa-
łam wystrzegać się teatrów tańca. 
Wszystko przez to, że w Operze 
Bałtyckiej obejrzałam Sen nocy 
letniej. Rzecz, której nigdy wcze-
śniej nie widziałam, a którą z pew-
nością zobaczę jeszcze nieraz. 

łością kojarzy się z przemocą. Aktorzy nie 
zwracają się bezpośrednio do partnerów 
scenicznych – patrzą w przestrzeń, czasami 
odwracają się tyłem. Wiąże się to również 
z tonem głosu – dość monotonnym i po-
zbawionym zróżnicowania. Według słów 
Hamleta, którymi instruował przyjezdnych 
aktorów, powściągliwe odgrywanie roli jest 
bardziej szczere niż patetyczne uniesienie. 
Zasadę wciela w życie odtwórca postaci 
Klaudiusza: w momencie modlitwy osiąga 
on najbardziej manieryczne tony, a po za-
kończonym monologu, kończącym rozmo-
wę z Gertrudą, momentalnie urywa emocjo-
nalną wypowiedź, po czym schodzi ze sceny 
w bardzo „prywatny” sposób. Rozenkrantz 
i Guildenstern przypominają marionetki bez 
uczuć, ich postaci to bardziej formalne figu-
ry niż wyraziste role – jeden z nieustannym 
wyrazem zdziwienia na twarzy, obydwaj zu-
pełnie niezainteresowani uczuciami starego 
przyjaciela. Podobny dystans cechuje kró-
lewskich strażników (czy raczej ochroniarzy 
lub żołnierzy) – to tylko bezosobowe pionki, 
gotowe wypełniać rozkazy bez mrugnięcia 
okiem. Poszczególne sceny zostały dokład-
nie od siebie oddzielone albo wyraźną zmia-
ną oświetlenia, albo dynamiczną muzyką, co 
wpływa na ruch sceniczny aktorów – jest on 
dość zmechanizowany, szczególnie przy 
wejściach i zejściach.
Połączeniem zupełnie różnych technik 
scenicznego języka jest prezentacja sceny 
Pułapki na myszy. Trójka aktorów, stojąc na 
podwyższanych platformach, wygłasza nar-
rację w sposób przywodzący na myśl teatr 
antyczny i dytyrambiczne akcentowanie 
słów – śpiewny ton przyspiesza i wznosi się 
aż do końca sceny. Równolegle pozostała 
trójka aktorów obrazuje scenę zamordowa-
nia starego Hamleta, korzystając z niezwykle 
cielesnego, fizycznego układu – począt-
kowo przedstawiana jest relacja Gertrudy 
z pierwszym mężem, a następnie wspólnie 
dokonana zbrodnia. Całość rejestrowana 
jest z kilku kamer i wyświetlana na projek-
cji, na której obrazy, przenikając się ze sobą, 
tworzą niezwykle sugestywną opowieść.

[Zasłyszane]

Jakub Snochowski: Podczas przy-
gotowań do spektaklu mieszkałem 
trzy miesiące w zamku w Elsynorze. 
Głos z widowni: Chyba trzy tygo-
dnie....
JS: (szybko) Trzy lata. Lubię dużo.



Warsztaty

W trakcie Tygodnia Brytyjskiego, inauguru-
jącego otwarcie Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego, warsztaty prowadzili Tim Crouch 
(dzień wcześniej można było zobaczyć jego 
spektakl I, Malvolio) oraz Teatr Gecko, które-
go Missing okazało się największym tanecz-
nym wydarzeniem Tygodnia Brytyjskiego. 
Na zajęciach Croucha uczestnicy szukali 
sposobów na to, by Szekspir stał się bardziej 
osobisty, nie był, obojętnym na co dzień, 
kulturowym symbolem ujętym w ramy zna-
nego cytatu. Z kolei brytyjski zespół zapro-
ponował eksplorację przestrzeni poprzez 
ruch i możliwości wokalne osób, które zgło-
siły się na warsztaty. Podczas 18. Festiwalu 
Szekspirowskiego zaplanowano kolejne 
siedem spotkań warsztatowych z artystami 
i specjalistami z zakresu ruchu, głosu, metod 
relaksacyjnych, teatru lalek oraz technik ak-
torskich. Dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat 
Jan Orszulak przygotował „tor przeszkód” 
– pokonywanie wyzwań aktorskich: bycie 
mimem, kreowanie etiud, odkrywanie na 
scenie tajemnic związanych z Szekspirem. 
Javor Gardev zaskoczył tematyką swoich 
warsztatów pod hasłem The Shape of The 
Gost. Poprzez połączenie technik aktorskich, 
pracy na tekście i projekcji filmowych chce 
wspólnie z uczestnikami wynaleźć możliwe 
sposoby kreowania scenicznych inkarna-
cji postaci duchów (proponuję wcześniej 
porównać kreację Ducha Ojca Hamleta 
w spektaklu bułgarskiego reżysera). Animacji 
lalek, sztuki grania klaunów i mimów można 
nauczyć się na spotkaniu z aktorami Wielkie-
go Teatru Lalek z Sankt Petersburga (uwaga: 
warsztaty odbywają się bez tłumaczenia, 
aby wykorzystać też gestykę i sprowokować 
do kreatywności uczestników). Tradycyjnie 
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EDU-ATRAKCJE!
Karolina Wycisk

HAMLETOWSKI ONE MAN 
SHOW
Agnieszka Domańska

Wszechświat Księcia H., reż: Lars Romann En-
gel, wyst.: Jakub Snochowski, HamletScenen 
(Dania/Polska)

Książę H.: Jak masz na imię?
Ja: (lekko zdenerwowana wybiciem z bez-
piecznej pozycji obserwatora) Agnieszka. 
Książę: Ile masz lat?
Ja: Dwadzieścia trzy (delikatne zdziwienie na 
książęcym obliczu, zupełnie nieuzasadnio-
ne).
Książę: Powiedz, jak pogodzić się ze śmiercią 
kogoś bliskiego?

Czy można odpowiedzieć na to pytanie 
naprawdę szczerze? A jak odpowiedzieć na 
inne pytanie, to odwieczne, hamletowskie 
i powtarzane już niezliczoną ilość razy – „być 
albo nie być”? Książę H., czyli Hamlet dwu-
dziestego pierwszego wieku, drąży podob-
ne kwestie w spektaklu Wszechświat Księcia 
H., wyreżyserowanym przez Duńczyka Larsa 
Romanna Engela. To jeden ze trzech spekta-
kli wchodzących w skład projektu „Hamlet’s 
Family Talkshow Universe”, realizowanego 
od 2010 roku przez HamletScenen w Danii. 
Wszystkie poświęcone są członkom rodziny 
Hamleta i mają na celu edukację nastolet-
niej widowni.
Scenografia Wszechświata... nie jest rozbu-
dowana – wysoki stolik, na nim mała piłka, 
bidon, mikrofon, do niego przystawione 
krzesło barowe, dwa reflektory, w oddali ka-
mera. Jesteśmy na planie talk-show, które-
go prowadzący, Jakub Snochowski, niczym 
w popularnym programie z Ewą Drzyzgą, 
konfrontuje swoje przemyślenia z widow-
nią, otwiera się przed nią. Publiczność do-
wiaduje się zatem, że gra w piłkę ręczną, że 
rzuciła go dziewczyna (Ofelia – jakże by ina-
czej), z czym wciąż nie może się pogodzić, 
że ma przyjaciela Horacego, który zadu-
rzył się w instruktorze zumby. Prowadzący 
przybliża nam swój prywatny wszechświat. 
Jego problemy i dylematy znamy z drama-
tu Szekspira, ale Snochowski przekłada je na 
język dzisiejszej młodzieży („taka sytuacja!”) 
i umiejscawia we współczesnej rzeczywisto-
ści. 
W przypadku formuły takiej jak talk-show, 
bardzo ważna jest interakcja z publiczno-
ścią. W pewnym momencie, na rozwieszo-
nym białym ekranie widzimy swoje odbicia 
i aktora zbliżającego się w stronę widzów 

z mikrofonem. Zrezygnowany Książę H. 
oczekuje od nas wskazówek. W jaki sposób 
poradzić sobie z żałobą? Co zrobić, gdy oka-
zuje się, że twój najlepszy przyjaciel gustuje 
w płci męskiej? Jak odnaleźć się w sytuacji, 
gdy twoja matka wiąże się z twoim wujem?
Snochowski jako gospodarz programu nie 
pozwala odwrócić od siebie uwagi, jest bar-
dzo charyzmatyczny, swobodnie „wypełnia 
sobą” całą scenę. Chwilami zabawny, by za 
chwilę wzruszać w scenie odczytania listu 
do nieżyjącego ojca, sprawia, że widz stawia 
się w jego sytuacji i chce mu pomóc. 
Być albo nie być? Oczywiście, że być – głów-
nym bohaterem własnego życia. Tak mówi 
Książę H., a panów z telewizji słuchać trzeba.

Kreacje aktorskie to bardzo silny punkt tego 
spektaklu. Helena (w tej roli Tura Gómez Coll) 
w bardzo sugestywny i plastyczny sposób 
pokazuje na scenie samotność i zapomnie-
nie. Podobnie jest w przypadku interpretacji 
postaci Hermii przez Nayę Monzon Alvares. 
Obie bohaterki płynnie przechodzą poprzez 
skrajne stany duchowe. Ukazują niezwykle 
wielką skalę emocji,  zostają wystawione na 
szereg konfliktów i dysonansów. Z powo-
dzeniem wydobywają swój kunszt aktorski 
oraz piękno tańca. Ich partnerzy również do-
trzymują im kroku. Demetriusz (Filip Micha-
lak) i Lizander (Michał Łabuś) demonstrują 
taniec wyrazisty i niezwykle ekspresyjny, od-
cinając się od estetyki widowisk klasycznego 
baletu.
Kolejna para bohaterów, która być może 
najbardziej zapada widzom w pamięć, to 
Tytania (Beata Giza) i Oberon (Jacopo Gra-
bar) – ich wyniosłość i chłód oczarowują. 
Godna uwagi jest także postać Puka (Sayaka 
Haruna). To on zarazem spina i miesza po-
rządek poznawalny zmysłowo z niespokoj-
nym, przepełnionym tajemnicą światem. 
Dzięki niemu mamy okazję obcować na 
przemian: z pozarozumowymi źródłami po-
znania, z wewnętrznymi mocami i położoną 
na drugim biegunie – realnością. Należy ko-
jarzyć go z angielskim ludowym skrzatem, 
Robinem – Dobrym Koleżką. Można dopa-
trywać się w nim również znamion bohatera 
commedia dell’arte. To przecież on jest au-
torem zabawnych omyłek. To on sprawia, że 
zamiast Oberona, Tytania pieści ukazanego 
w konwekcji BDSM Osła (Radosław Palutkie-
wicz).
Układ choreograficzny, jaki proponuje nam 
autorka spektaklu, różni się znacząco w po-
szczególnych scenach. Jest to zabieg w peł-
ni zamierzony i przemyślany – ma na celu 
rozróżnienie świata niematerialnego z ziem-
skim porządkiem. 
Jest w tej propozycji ujęcia dzieła Szekspira 
coś jeszcze – wspaniała muzyka Gorana Bre-
govicia oraz wyrazista, hiszpańska gitara. Jest 
także próba ukazania skomplikowanego la-
biryntu międzyludzkich relacji, obfitujących 
niekiedy w komiczne i groteskowe zdarzenia 
oraz dramatycznych gestów, obrazujących 
wewnętrze emocje. Nadaje to choreogra-
fiom Weiss nieco patetycznego charakteru. 
Ogrom pracy włożony w wystawienie Snu 
nocy letniej budzi szczery szacunek i wyraź-
nie widać, że twórcom nie zabrakło szekspi-
rowskiej iskry. Co więcej, wydaje się, jakby 
autorka spektaklu pozostawała z mistrzem 
w stałym kontakcie.
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już, jak co roku, Katarzyna Łęcka będzie to-
warzyszyć w podróży odkrywania własne-
go ciała. Metody „odblokowania” ciała oraz 
jogę powinni znać wszyscy, którzy marzą 
o (stresującym) zawodzie aktora, a tajniki 
regeneracji i relaksacji – wszyscy, bez wy-
jątku. Umiejętności te przydają się w kre-
owaniu większej świadomości scenicznej. 
Pracę nad nią zaproponował również Ro-
land Riebeling ze Schauspielhaus Bochum 
– zadania, jakie postawi uczestnikom warsz-
tatów, będą skupione wokół doświadczania 
głosu, głosu emocjonalnego oraz tego, co 
niemiecki zespół nazywa „głosem siły” (po-
wer voice). Znajomość niedramatycznej 
twórczości Szekspira okaże się przydatna 
zwłaszcza podczas warsztatów z Marzeną 
Wojciechowską-Orszulak, a także z węgier-
skim zespołem W.H. Pierwsze zajęcia, zaty-
tułowane Przewodnik po chmurach, będą 
okazją do ekspresyjnego wyrażenia siebie 
(i to poprzez poematy Szekspira!), a nawet 
sprawdzenia swojej reakcji w sytuacjach 
granicznych (prowadząca z pewną dozą hu-
moru zaznacza, że zajęcia skierowane są do 
osób nieobawiających się silnych doznań). 
Wszystko po to, by w drugiej części spotka-
nia pracować nad psychodramą jako rodza-
jem teatroterapii. Zajęcia, które potrwają od 
19:18 w sobotę (4 października) do 5:53 dnia 
następnego, zamknie rytualna klamra – po-
witania i pożegnania słońca nad wodą. In-
teraktywny warsztat muzyczny z zespołem 
W.H. przeznaczony jest dla wszystkich grup 
wiekowych, a artyści szczególnie zapraszają 
rodziców ze swoimi pociechami. Warun-
kiem wzięcia udziału jest znajomość set-
nego sonetu Szekspira – będzie potrzebny 
on do stworzenia muzycznej improwizacji. 
Chcesz wziąć udział w otwartej próbie wę-
gierskiego zespołu i wspólnie z nim zapo-
mnieć się na chwilę w muzycznym szaleń-
stwie? To jedyna taka okazja! 

Nie zwlekajcie – ilość miejsc na warsztaty jest 
ograniczona, a niecodziennie można zgłębiać 
techniki aktorskie pod okiem tak świetnych arty-
stów i specjalistów!

Więcej informacji na temat warsztatów:  
www.teatrszekspirowski.pl  w zakładce „Edukacja”. 
Zapisy: akademia@teatrszekspirowski.pl

Poskramianie Yoricka 
Anna Bajek
Yorick błaznuje nieprzerwanie od 
1994 roku. Przez pierwsze trzy lata 
ukrywał się za Nagrodą za Najlep-
sze Przedstawienie Szekspirow-
skie Roku, a w 1997 roku zmienił 
nazwę na Ogólnopolski Konkurs 
na Inscenizację Dzieł Dramatycz-
nych Williama Szekspira i zaczął 
przyznawać również wyróżnienia. 
Z kolei od zeszłego roku wędruje 
do zwycięzcy Konkursu na naj-
lepszą polską inscenizację dzieł 
dramatycznych oraz utworów in-
spirowanych dziełami Williama 
Szekspira.
Polski Yorick kończy w tym roku dwadzie-
ścia jeden lat, jednak statuetek przyznano 
tylko czternaście. Jury siedmiokrotnie po-
przestało na nadaniu wyróżnień. W historii 
konkursu kilkakrotnie wręczono nagrody 
indywidualne – w 2001 roku statuetkę 
otrzymał Zbigniew Zapasiewicz za tytuło-
wą rolę w Królu Learze w reżyserii Piotra 
Cieplaka z Teatru Powszechnego w Warsza-
wie, a w 2005 roku Jan Klata za najlepszą 
inscenizację dzieł dramatycznych Szekspira 
(nagranie H. Teatru Wybrzeże w Gdańsku 
będzie prezentowane na tegorocznym 
festiwalu). Zmieniała się formuła przyzna-
wania nagrody – dwukrotnie na Festiwalu 
Szekspirowskim można było oglądać grupę 
przedstawień zakwalifikowanych do ścisłej 
czołówki (w latach 2010 i 2012), a następnie 
z nich wyłaniano zwycięzcę. Obecnie lau-
reat znany jest już wcześniej (od 2013 roku 
stałym selekcjonerem spektakli jest krytyk 
teatralny Łukasz Drewniak). Waha się ilość in-
scenizacji zgłaszanych do konkursu. W 2009 
roku było ich tylko sześć i pomimo znacznej 
poprawy w 2010 roku, odnotowanej przez 
ówczesną selekcjonerkę Monikę Żółkoś (aż 
cztery nominowane przedstawienia, ale 
ostatecznie przyznano tylko jedno wyróż-
nienie dla Co chcecie albo Wieczór Trzech 
Króli Michała Borczucha z Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu), w 2011 roku 
liczba spadła do pięciu. W ostatnich dwóch 
edycjach można zauważyć wyraźny wzrost 
– kandydatów do Złotego Yoricka jest już 
kilkunastu. W 2012 roku została przełamana 
zła passa – po trzech latach z rzędu bez 
nagrody następne sezony obfitowały w in-
scenizacje Szekspirowskich dramatów.

Nagrodzono wówczas Ryszarda III w reży-
serii Grzegorza Wiśniewskiego z łódzkiego 
Teatru im. Stefana Jaracza – minimalistycz-
ną inscenizację pozbawioną historycznego 
kontekstu, portretującą uniwersalne me-
chanizmy władzy. W werdykcie jury pisało 
o „spójności i dyscyplinie estetycznej, wnikli-
wym odczytaniu tragedii, wydobywającym 
jej tkankę dramatyczną”. W 2013 roku Yorick 
powędrował do spektaklu w reżyserii Agaty 
Dudy-Gracz, Każdy musi kiedyś umrzeć 
Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej, 
inspirowanego Troilusem i Kresydą, a este-
tycznie przypominającego krwawego Tytu-
sa Andronikusa. Spektakl Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie bombardował 
dźwiękami, surrealistycznymi obrazami, na 
przemian groteskowymi i ponurymi, a jego 
plastyczna warstwa zagarniała całą uwagę 
widzów, wciągniętych w sam środek sce-
nicznych zdarzeń. 
W tym roku Szekspirowska komedia Poskro-
mienie złośnicy debiutuje w roli laureata 
konkursu – interpretacja tego dramatu 
w reżyserii Katarzyny Deszcz z Teatru im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach jest pierw-
szą nagrodzoną Złotym Yorickiem. W 2003 
roku reżyserka otrzymała wyróżnienie za 
Wieczór Trzech Króli z Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie – przegrała z silnym kon-
kurentem, za najlepszy spektakl uznano 
wówczas Burzę Krzysztofa Warlikowskiego. 
Poskromienie złośnicy w reżyserii Szymona 
Kaczmarka z Teatru Wybrzeże w Gdańsku 
miało szansę na główną nagrodę, ale 
ostatecznie skończyło się na I Wyróżnie-
niu w 2009 roku. Według Moniki Żółkoś 
reżyser „nie ufał komediowości dramatu 
Szekspira, a zarówno Kasia, jak i Petruchio 
wydawali się ubezwłasnowolnieni przez 
mechanizm społecznego modelowania 
płci”. Tegoroczne przedstawienia, zgłoszo-
ne do udziału w konkursie, jury podzieliło 
na cztery kategorie. Zwycięską inscenizację 
zakwalifikowało do grupy „Shakespeare 
Soft Up Comedy” – spektakli wystawionych 
w jasnej konwencji, bawiących się estetyką, 
a także poszukujących nowych uzasadnień 
dla interpretacji postaci i budowania in-
trygi, a nie – wbrew panującym trendom 
– skupiających się na problemach jednostki 
z tożsamością, orientacją seksualną. Pozo-
stałych kandydatów sklasyfikowano hasłami 
„Szekspir poprawiony” – gdzie do dramatu 
dopisane są nowe treści, monologi, język 
jest uwspółcześniony, a bohaterowie ob-
darzeni dzisiejszą świadomością (chociażby 
Kupiec wenecki w reżyserii Pawła Łysaka 
z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie); 
„Szekspir – konteksty i kontynuacje” – gdzie 
punktem wyjścia stała się sztuka inspirowa-
na twórczością Stratfordczyka (na przykład 
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ESEJ Z CYKLU „GRAĆ ALBO 
NIE GRAĆ?”
Karolina Wycisk

W najnowszych badaniach nad dramatem 
na plan pierwszy wysuwa się performatyka, 
która dekonstruuje dotychczasowe myśle-
nie o jego przeznaczeniu i funkcjach. Świa-
domie użyłam tu terminu związanego m.in. 
z Jacquesem Derridą – jego filozofia czy-
tania „zainfekowała” również badania nad 
tekstem dramatycznym. Według autorki 
Anty-teorii literatury, Anny Burzyńskiej, myśl 
Derridy zapoczątkowała koniec ery „odtwa-
rzania” i początek „wytwarzania”. Uznał on 
pismo za konstytutywną własność literatu-
ry, synonim procesu twórczego, a czytanie 
porównał do spektaklu rozgrywającego się 
na „scenie tekstu”. W jego filozofii lektura 
jest działaniem o charakterze performatyw-
nym, procesem – jak go nazywa Burzyńska 
– „prawdziwie twórczego wytwarzania zna-
czeń”. Skupienie na lekturze oraz czytelniku 
jako aktywnym twórcy dopiero wydarzają-
cego się procesu przyniosło również zwrot 
w badaniach dramatologicznych.
Nie bez przesady można stwierdzić, że mię-
dzy odbiorcą tekstu dramatycznego a nim 
samym zostało zawarte „nowe przymierze”, 
rekonfigurując tradycyjny spór o scenicz-
ność dramatu, jego wartości teatralne czy 
możliwy potencjał realizacji. Nie można już 
mówić o binarnych rozróżnieniach: tekst 
dramatyczny i niesceniczny – tekst bowiem 
nie służy już żadnemu z „panów”. Spektakl, 
który miał być wpisany w strukturę klasycz-
nego dramatu, ustąpił miejsca zdarzeniu 
(termin zawdzięcza swoją karierę wspo-
mnianemu już Derridzie), którego współ-
twórcą został czytelnik/teatralny widz. Od 
tej pory to odbiorca porządkuje i klasyfikuje 
elementy tekstu, wyznaczając tym samym 
jego pole oddziaływania, kluczowe momen-
ty, performatywne własności.

WIĘCEJ NIŻ TEATR
Anna Bajek

sną praktykę – utrwalanie i rozpowszechnia-
nie dramatu w formie materialnej, książki. 
Stale odwołując się do epoki szekspirow-
skiej, Worthen podkreśla, że dramat nie 
był od początku formą tekstu pisanego, 
dopiero od niedawna faworyzujemy druk 
w porównaniu z innymi rodzajami tekstu. 
Zwraca przy tym uwagę na zwykle pomi-
janą w lekturze materialność tekstu. To po-
jęcie mieście w sobie formę zapisu tekstu 
i jego organizację na stronie (która wpływa 
na lekturę: recytowanie, mówienie, cyto-
wanie czyichś słów), wykorzystanie lub grę 
z konwencją, stosowanie (lub nie) kursywy 
i znaków przystankowych, zamieszczanie 
didaskaliów i uwag wstępnych, metodę 
nazywania i zaznaczania poszczególnych 
postaci, a także relacje między elementami 
tekstu dramatycznego. Dla amerykańskie-
go badacza tekst jest materiałem, którego 
obróbką (i wydobywaniem zeń potencjału) 
zajmuje się nie tylko reżyser w teatrze, ale 
też czytelnik w trakcie lektury i widz uczest-
niczący w przedstawieniu. W odniesieniu do 
twórczości Szekspira – jest to zarazem od-
krywanie nowych sensów zawartych w ma-
terialnej warstwie czytanego lub odsłuchi-
wanego tekstu. 
Tematem cyklu esejów jest wątpliwość 
„Grać albo nie grać?”, która w tym przypadku 
została przewrotnie zinterpretowana. Lek-
tura jako performans stawia przed czytelni-
kiem podobne wyzwanie – jej podjęcie jest 
jednoznaczne z zaangażowaniem, ustawie-
niem siebie na pozycji aktora, a może nawet 
reżysera zdarzenia. Zatem – grać czy nie 
grać w lekturę (Szekspirowskiego) dramatu?

Bibliografia:
Burzyńska Anna, Teoria i literatura. Niebezpiecz-
ne związki [w:] taż, Anty-teoria literatury, Kraków 
2006.  
Sugiera Małgorzata, Performatywy, performance 
i teksty dla teatru, „Didaskalia” 2010, nr 99.
Worthen William B., Dramat: między literaturą 
a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, 
Kraków 2013.
i Słowa cytuje M. Sugiera [w:] taż, Performatywy, 
performance i teksty dla teatru, „Didaskalia” 2010, 
nr 99, s. 29.

FELIETONESEJ 
Rosencrantz i Guildenstern nie żyją Ceza-
rego Ibera z Teatru im. Williama Horzycy 
w Toruniu). Ostatnia kategoria nazwana 
„Języki Szekspira” określiła inscenizacje, które 
nie ingerując w tkankę tekstu, dostosowały 
do niego tradycyjną konwencję teatralną. 
W tej grupie można odnaleźć Króla Leara 
Jacquesa Lassalle’a z warszawskiego Teatru 
Polskiego – w spektaklu Andrzej Seweryn 
swoją grą cytuje techniki aktorskie i składa 
hołd Tadeuszowi Łomnickiemu, niedoszłe-
mu odtwórcy tytułowej roli w przedstawie-
niu odwołanym po tragicznej śmierci aktora 
w 1992 roku. 

Ten przydługi wstęp był potrzebny po to, 
aby zarysować obszar zainteresowania 
współczesnych szekspirologów. Jednym 
z nich jest William B. Worthen, który w swo-
ich książkach (m.in. w Shakespeare and the 
Force of Modern Performance, Print and the 
Poetics of Modern), proponuje odmienne 
ujmowanie relacji tekst – scena. Nazywa 
dramat przestrzenią tranzytową pomię-
dzy fikcją literacką a projektem wydarzenia, 
polemizując tym samym z charakterystyką 
przedstawienia jako „wystawienia” tekstu. 
Według Worthena, „performatywne <wła-
sności> tekstu pojawiają się w chwili, kiedy 
ustanawia się go jako działanie w ramach 
określonej sytuacji dopełnianych aktów 
[podkreślenia autora]” , co oznacza, że wła-
sności dramatu nie ograniczają się do cało-
ściowej, zamkniętej struktury (strukturalizm), 
ale ich finalny kształt zależy w dużej mierze 
od możliwości odbiorczych. To czytelnik 
w momencie wypełniania sensów decydu-
je o ostatecznym kształcie tekstu, wybiera 
zakończenie (teksty otwarte, niegotowe), 
interpretuje (w innych okolicznościach – 
wydobywa inne wartości), uzupełnia (np. 
szczegóły dotyczące czasu, miejsca, cha-
rakterów, przynależności wypowiedzi do 
postaci, konwencji gatunkowej – fragmenty 
czytane jako mowa codzienna/recytacja/di-
daskalia lub głosy postaci), sugeruje się (lub 
nie) postacią tekstu dla teatru, jego material-
nością. 
W przetłumaczonej niedawno książce Dra-
mat: między literaturą a przedstawieniem 
Worthen poświęca cały rozdział Hamleto-
wi. Zauważa, że dramat Szekspira przenika 
metaforyka kultury literackiej, wręcz obsesja 
pisania i czytania. Hamlet wkracza w środek 
akcji czytając książkę, sam dopisuje uwagi 
do manuskryptu Zabójstwa Gonzagi, pisze 
list i wiersz dla Ofelii, list do Horacja i Klau-
diusza, co chwilę ktoś odczytuje coś na głos, 
wymyślane są scenariusze działania i wypo-
wiadana jest krytyka – wszędzie tylko „słowa, 
słowa, słowa”. Poziom metaliteracki odnosi 
się nawet do świadomości postaci – Ham-
let stosuje znaczącą metaforę „księgi i tomu” 
swojej pamięci. Jak pisze Worthen, treść 
sztuki jest świadectwem negocjacji między 
literackością a oralnością epoki, w której 
powstała, zaś obsesyjne wręcz powroty do 
aktu pisania i grania na scenie wskazują na 
kluczowy moment transformacji kulturowej. 
Autor rozumie ją w kontekście nowożytnych 
dychotomii dramatu usytuowanego między 
literaturą a przedstawieniem. Pojawiająca 
się w Hamlecie kwestia pisania podejmuje 
(bardzo aktualny) temat sprawczości tekstu 
w realizacji, relacji między tekstem a jego 
wykonaniem, a także zapowiada współcze-

Londyński teatr, odwzorowujący 
oryginalny The Globe, kusi poten-
cjalnego widza na każdym kroku. 
O ósmej rano otwierany jest bar 
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Działalność szekspirowskiego teatru Glo-
be jest bardzo rozległa – w podziemiach 
gmachu można zobaczyć stałe i czasowe 
wystawy, a po wycieczce napić się her-
baty i coś przekąsić. Zwiedzanie całego 
kompleksu można uzupełnić o opowieści 
przewodnika. Poza atrakcjami turystycz-
nymi i przedstawieniami odbywają się 
tu koncerty, prowadzona jest biblioteka 
i badania naukowe, odbywają się kursy, 
warsztaty, zajęcia dla nauczycieli i grup 
szkolnych. W dodatku teatr nie otrzymuje 
żadnych dotacji rządowych, a jedynie sam 
na siebie zarabia.
Gdański Teatr Szekspirowski dopiero roz-
poczyna swoją działalność, więc zarówno 
plany edukacyjne, jak również założe-
nia programowe zostaną zweryfikowane 
z czasem. Jednak profesor Jerzy Limon po-
równuje plan nowego gmachu do „wol-
nego miasta sztuki”, które może spełniać 
różnorodne funkcje. Program artystyczny 
teatru będzie składał się z czterech cykli 
– Teatry Europy, Teatry Polskie, Premiery 

Polskie oraz Lato z Szekspirem. W ramach 
Tygodnia Brytyjskiego, trwającego od 20 
do 26 września zaprezentowany został 
między innymi Hamlet w reżyserii Domi-
nic Dromgoole właśnie z londyńskiego te-
atru. Gdański Teatr Szekspirowski ma stale 
rozwijający się Festiwal Szekspirowski, teatr 
Globe organizuje Festiwal Globe to Globe 
(w zeszłym roku przyjęty do sieci Europej-
skich Festiwali Szekspirowskich), w ramach 
którego prezentuje inscenizacje dramatów, 
odczytywane przez pryzmat wielu kultur 
i w językach całego świata.
Londyński teatr Globe ma słomiany zaczą-
tek dachu, specjalnie zabezpieczony przed 
ewentualnym pożarem, ale nie można go 
zamknąć. Miętowy, dwupołaciowy dach 
gmachu przy ulicy Bogusławskiego 1 za-
myka się podobno w trzy minuty. GTS jest 
znacznie większy, a zdolna do modyfikacji 
scena i widownia została zbudowana nie 
na planie koła, lecz prostokąta. Punktem 
wspólnym tych obiektów są trzykondy-
gnacyjne, drewniane galerie dla widzów. 
Z zewnątrz bryły obydwu budynków w ni-
czym siebie nie przypominają – zaokrąglo-
ne ściany londyńskiego teatru wyglądają 
jak mur pruski, a całość odznacza się na 
tle zabudowań metropolii. Pomimo że GTS 
częściowo nawiązuje do Szkoły Fechtun-
ku (choćby poprzez wykorzystanie jego 
prawdopodobnej lokalizacji), funkcjonują-
cej w 1610 roku, a wybudowany w 1997 
roku teatr Globe w szczegółach przypomi-
na oryginalny teatr The Globe z 1599 roku, 
to londyński projekt skupiał się głównie 
na odtworzeniu atmosfery przeszłości. Do 
projektu zostały co prawda wprowadzone 
unowocześnienia (takie, jak zewnętrzne 
klatki schodowe), ale to o gdańskim te-
atrze można napisać, że mimo tradycji, 
z której wyrasta, architektonicznie i tech-
nologicznie wybiega daleko w XXI wiek.

Shakesplorations 
THE GDANSK SHAKESPE-
ARE THEATRE HAS  
OPENED! 
Aleksandra Sakowska

The Gdansk Shakespeare Theatre is the 
first purpose-built theatre which has been 
built in Poland in the past forty years. It is 
a theatre that is one of a kind, with its ope-
ning roof which allows for performances 
with natural daylight. It has taken almost 
twenty years to realise Prof Jerzy Limon’s 
dream. His great achievement aided by an 
army of enthusiasts, sponsors, politicians 
and thanks to the combined EU and Polish 
government funding has been celebrated 
on September 19th. The official part of the 
Opening Ceremony started with a special 
pre-recorded message from His Royal Hi-
ghness Charles, Prince of Wales and the 
patron of The Gdansk Shakespeare Theatre.
The festivities did not end with the grand 
opening ceremony but will continue for 
the rest of the year. On September 20th 
the first season of the Gdansk Shakespeare 
Theatre has been launched with the to-
uring production of Hamlet by Shakespe-
are’s Globe theatre from London, directed 
by Dominic Dromgoole. British travelling 
actors stayed for four days and performed 
to sold out auditoria and standing ova-
tions. Their Hamlet inaugurated The British 
Week, a series of events devoted to British 
culture including a comic one-man show, 
I, Malvolio by Tim Crouch Theatre, a dance 
and physical theatre performance, Missing 
by Gecko Theatre and a Polish adaptation 
of Friedrich Schiller’s Mary Stuart. The Bri-
tish Week has finished but we can now en-
joy a nine-day long International Shakespe-
are Festival, currently in its 18th year which 
will run until 5 October. Theatre compa-
nies from Bulgaria, Spain, Russia, Denmark, 
Hungary, the USA, Germany and Poland 
will perform in the newly opened theatre 
and other stages around Gdansk and So-
pot. The variety of productions and special 
performances on offer is very impressive 
and includes apart from traditional drama, 
musical theatre, ballet, puppetry, co- medy 
shows, play readings and concerts. 

Useful contacts and addresses:
You can purchase tickets online at  
www.bilety.teatrszekspirowski.pl

And what an opening it was! 
Acrobats flying in the air above 
the theatre’s open roof, a splen-
did gala inside the theatre with 
the Polish and international VIPs 

including the Polish Prime Mini-
ster, Donald Tusk and the British 
ambassador, Robin Barnett and 
a triumphant march of hundreds 
of the citizens of Gdansk across 
the theatre accompanied by Sha-
kespearean characters. 

Czarna plastikowa walizka - Juz nigdy 
nie bedzie taka jak wczesniej,

,
.

znajdujący się tuż przy wejściu 
do budynku, a sklep wyposażony 
w piwo Globe Ale i bluzy z napisa-
mi takimi jak All the world’s a sta-
ge, a także magnesy na lodówkę 
z niewybrednymi obelgami (oczy-
wiście autorstwa Szekspira), przy-
ciąga nie tylko wielbicieli teatru, 
ale również przypadkowych kon-
sumentów.

INGLISZ KORNER

ilustracja: Beata Pastuszko
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IN PRAISE OF ONE-MAN 
SHOWS: TIM CROUCH’S  
I, MALVOLIO AT THE  
BRITISH WEEK
Aleksandra Sakowska

His original play tells the story of Malvolio 
after Shakespeare’s Twelfth Night, which 
leaves him angry, betrayed and promising 
revenge. ‘I’ll be revenged on the pack of 
you’, this line from Shakespeare lingers 
throughout the performance and under-
scores every action of Tim Crouch’s Malvo-
lio who recalls all injustices inflicted on him 
by the characters from Shakespeare’s play: 
his love-object and employer Lady Olivia, 
her family, especially the cruel jokester and 
drunk Sir Toby Belch and his enemies-in-lo-
ve the twins Viola and Sebastian.
There is no shortage of new plays based 
on Shakespeare’s works focusing on mar-
ginal Shakespearean characters and they 
constitute an important and flourishing 
trend in contemporary literature as the 
long-lasting success of Tom Stoppard’s 
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, 
for example, can testify. Yet Crouch’s con-
tribution to this popular offshoot of dra-
maturgy is a very inventive one. Despite its 
Shakespearean roots I, Malvolio is a show 
you can enjoy without any knowledge of 
Shakespeare or Twelfth Night. The show is 
a universal exploration of a wronged per-
son’s mind trying to cope with a series of 
traumatic events. Malvolio attempts to co-
nvince us that he is not mad to think that 
a wealthy countess could love him, that he 
was right to despise her unruly uncle, in 
a nutshell that it is the world around him 
that is mad and not him.
The blend of original drama, stand-up 
routine, improvisation and audience inte-
raction Crouch offers is both entertaining 
and very thoughtful. His self-contained 
one-man show is a rare example that high 
production values and famous actors are 
not necessary to have a well-acted, brillian-
tly devised and very moving experience at 
the theatre. 

It is hard to imagine a more ac-
complished, polished and clever 
one-man show than Tim Crouch’s 
I, Malvolio. He not only performs 
the title role of one of the most 
famous Shakespearean servants 
(who hails from Twelfth Night) 
but also wrote the play, directed it 

Dominic Dromgoole’s rendition of Hamlet 
is a stripped-down production with a por-
table set and a multicultural cast playing 
multiple roles. It naturally makes you think 
of the sixteenth and seventeenth century 
travelling troupes. It is especially significant 
here in Gdańsk, a former hanseatic city, 
which was a destination for English actors 
who repeatedly performed here plays by 
Shakespeare and his contemporaries. This 
impression of Elizabethan actors-travelers 
is emphasized by the original folk-like mu-
sic and the house lights which remain on to 
give you a flavor of watching the play under 
the open sky.
I must say this production is quite different 
from other Hamlets I have seen so far. It is 
surprisingly lighthearted, quick-paced and 
rather strongly focused on situational hu-
mour. Still, the first part of the play seems 
a bit longish. It was “saved” by a play-within
-a play scene, which without a question can 
be considered a gem, especially a hilarious 
mime section. Due to the size of the cast, ac-
tors portraying Claudius and Gertrude were 
also a Player King and a Player Queen, which 
turned out to be a brilliant directorial idea. 
Thanks to the clever use of a curtain they co-

Rather symbolically, the cast of 
Hamlet was the first to perform 
on a brand new, “virgin” stage of 
the Gdansk Shakespeare Theatre. 
Poland is one of 200 countries 
scheduled to visit on the two-year 
tour that has been dubbed as ‘Glo-
be to Globe’ Hamlet. In this way 
the Globe Theatre is celebrating 
both Shakespeare’s 450th birth-
day and the 400th anniversary of 
his death.

uld easily play both roles almost simultaneo-
usly. I must admit that for me this particular 
part outshined the rest of the production. 
When it comes to Hamlet, Ladi Emeruwa 
(who shares the part with Naeem Hayat) 
portrayed Danish prince in a quite laid-back 
and boyish way, emphasizing the bond 
between him and his friends. Moreover, he 
seems to be mentally unstable, even before 
he begins to pretend to give in to madness. 
Although Emeruwa’s portrayal of Hamlet 
was interesting and fresh, Miranda Foster as 
Gertrude stole the show. She was absolutely 
brilliant as a thorn apart and heartbroken 
Queen. You could feel how emotionally 
draining it must have been to play that part. 
Moreover, the chemistry between her and 
Emeruwa was unbelievably intense and 
thrilling to watch.
The production was undoubtedly fresh and 
witty, but in between gags and clever pun-
chlines something got lost. It seemed a little 
bit superficial, trivializing some of the more 
philosophical speeches. Still, it was abso-
lutely worth seeing Dromgoole’s different 
take on one of the Bard’s best known plays.

THE REST IS... LAUGHTER
Aleksandra Kotapska

Shakes-in-reviews 

Or at the Gdansk Shakespeare Theatre’s 
box office (from 20 September until 5 
October 13.00-20.00), located in Bogu-
sławskiego 1, 80-818 Gdansk
To learn more about the festival or book 
workshops with the festival’s theatre 
artists (in English, for all ages) go to  
www.festiwalszekspirowski.pl or  
email akademia@teatrszekspirowski.pl

Fot. Greg Goodale

Fot. Greg Goodale

and designed the set and costu-
mes. 

Fot. Greg Goodale
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Shakes-in-the-city 

Partying Hamlets
There is no doubt that the touring Hamlet 

ensemble from Shakespeare’s Globe in London 
has lots of energy and likes to interact with the 
spectators in every city. Our gossipy volunteers 

reported that the British ensemble continued to 
do so outside the theatre as effectively, which 
involved dancing on the tables in the popular 

bar Absinth.
*

It’s Alive!
The Gdansk Shakespeare Theatre’s roof which 
opens in three minutes is the most remarkable 
feature of this theatre. It is not only unique but 
technologically advanced with a life of its own. 

Its wind speed and temperature detectors decide 
if it can stay open or whether it should close for 

safety reasons. 
*

Will’s will
Gdansk Fencing School (where Gdansk Shake-

speare Theatre stands today) became first Polish 
public theatre largely due to frequent visits of 

English travelling actors back in the seventeenth 
century. They frequently insisted on performing 

at this venue. As these actors also brought Shake-
speare to this part of the world could it be Will’s 
will that there is Shakespeare theatre in Gdansk?

NEWS, GOSSIP AND MORE

AGAINST ALL WORDS
Hanna Michnowska

HAMLET THAT UNIVERSAL 
SPONGE
Hanna MichnowskaMissing by Amit Lahav’s UK based 

Gecko theatre company shone 
brightly during The British Week 
at the newly opened Gdansk Sha-
kespeare Theatre. The production 
is a bold challenge thrown in the 
face of the traditional, text-based 
theatre. Even more so, when put 
in the context of the forthcoming 
Shakespeare festival where the 
text, for better or worse, brings 
about everything what we see in 
productions. Missing avoids text 
and yet it makes communication 
paramount.

When asked to write something on the re-
ception of Hamlet in Poland one smiles and 
feels the urge to quote Zbigniew Herbert’s 
poetical conversation between dead Hamlet 
and Fortinbras: ‘now you are at peace Ham-
let, you have done what you were meant to, 
now you are at peace and the Rest is silen-
ce, but it belongs to me’ (pardon my loose 
translation please). Polish directors from the 
Enlightenment age till this day have taken 
pains to bring Herbert’s sentiment about. As 
Stanislaw Wyspianski, a great Polish art no-
uveau poet, playwright and painter to boot, 
concluded: ‘in Poland the puzzle of Hamlet 
means: everything that is in Poland to think 
about’. Decades later Jan Kott, the renown 
drama critic, thought Hamlet a sponge that 
keeps absorbing reality. This sponge is very 
very wet by now, for sure. Here is a random 
list of Polish Hamlets, feel free to make it lon-
ger. 
Polish Hamlet tradition effectively started 
with a virtuous prince and a controversially 
free approach to the text of the play created 
by the father of Polish theatre Wojciech Bo-
guslawski back in late 1790s. Later on in the 
dark times of the nineteenth century, when 
Poland was under occupation, critics and 
directors naturally jumped to the conclusion 
that since Denmark is a prison, Denmark 
must mean Poland, while Hamlet and the 
heroes of Polish Romantic poetry, like Juliusz 
Slowacki’s Kordian for example, are bro-
thers in being rebels without a clue in the 
world of terror and injustice. In the course 
of time Hamlet/Kordian has had many co-
usins and Boguslawski ‘s flawless royal hero 
has fallen into obscurity. In the communist 
era Jan Kott postulated to make the prince 
‘our contemporary’ with little theatre and 
lots of polemics. Indeed polemics in Ham-
let still holds its head high. It shows in Jan 
Klata’s Solidarity-contesting Hamlet set in 
Gdansk’s famous shipyard in 2004. Yet, more 
recently prince Hamlet also tends to show 
his ‘everyman’ face. Maciej Englert’s Hamlet 
portraying dilemmas of contemporary thi-
rty-year-olds interestingly counterweighs 
Klata’s production. Hamlet project in Gdansk 
prison supervised by Magdalena Zelent is an 
intriguing contribution as well. Hamlet lines 
have proved to be of therapeutic value for 
actors recruited among the inmates. Such 
long and varied tradition of reworking the 
tragedy of the Danish prince is also reflected 
in school teaching. Studying Hamlet is prac-
tically a must. Educational websites, such 

as ‘aleklasa.pl’, teach pupils that according 
to the whole humankind Hamlet’s most 
famous soliloquy contains very important 
universal truths about the man in general, 
independently of the where and when. In 
this light Hamlet is Polish modus vivendi, or 
so it seems.
Now, the Gdansk Shakespeare Festival is 
beginning and with it new Hamlets are 
coming to offer their interpretations of our 
world. Except for Polish productions there is 
an interesting international representation. 
To watch or not watch them is not the qu-
estion. To watch definitely! There might be 
some madness, but there is always method 
in it.

The whole project evolves and changes in 
time and the audience are encouraged to 
influence its development via social me-
dia. The body of the performance is being 
rethought and reworked and yet the ove-
rall effect is not that of a workshop. How 
does it work on stage? At the start we see 
the main character Lily being a part of 
the audience. She is addressed in a langu-
age foreign to her by a mysterious man, 
a soul doctor. She has to react though 
she comprehends little. She has to draw 
conclusions from the intonation and mo-
vement. So do the spectators. And this is 
what Missing is essentially about. 
Together with Lilly we are invited to parta-
ke in a journey into the heart of darkness 
to use freely Conrad’s famous phrase. Or 
as Lahav has it a soul in decay. However, 
it is not a tiring dissection of a psyche. It is 
a celebration of theatre’s magic at its best. 
There is flamenco, there is modern ballet, 
there is puppetry. There are characters en-
tangled in a web of current and recollected 
actions. With a brilliant use of props and 
choreography the actors create sequences 
of images that tell a story now tearing you 
apart now making you smile. There is con-
trol and skill in all actions. There is no text, 
but there is not much missing.

Fot. Greg Goodale

Fot. Greg Goodale
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Oto jest pytanie! Rozwiąż festiwalową krzyżówkę!

1. Spektakl Silviu Purcărete, prezentowany 
na XVI Festiwalu Szekspirowskim w 2012 
roku.
2. Tydzień przed 18. Festiwalem Szekspirow-
skim. 
3. Nazwisko bułgarskiego reżysera, który 
w 2011 roku założył Compania Ecstatica. 
4. Forma spektaklu Wszechświat Księcia H. 
w reżyserii Larsa Romanna Engela.
5. Czołowi reinterpretatorzy Szekspira w nur-
cie hiphopowym. 
6. Miejsce gry w H. w reżyserii Jana Klaty. 
7. Sopocka scena Teatru Wybrzeże. 
8. Przydomek Katarzyny w znanej komedii 
Szekspira. 
9. Utwory Szekspira wykorzystane w koncer-
cie węgierskiego zespołu W.H.
10. Nowa ulica, przy której stoi Gdański Teatr 
Szekspirowski. 

SMS/FEJS FESTIWALOWY 
Zapraszamy widzów do dzielenia się wrażenia-
mi z festiwalu! Wystarczy wysłać SMS pod numer 
664 350 798 lub napisać wiadomość na funpage’u  
Teatraliów. Najciekawsze, jednozdaniowe recenzje 
opublikujemy na łamach Gazety Festiwalowej .

11. Coroczna nagroda w konkursie na najlepszą polską inscenizację szekspi-
rowską. 
12. Nazwisko autora muzyki do spektaklu Izadory Weiss. 


