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Jak wam się podoba, reżyseria: Silviu Purcărete, Teatr Narodowy w Budapeszcie (Węgry)

Węgierski Teatr Narodowy z rozmachem i humorem pokazał, jak bardzo per-
wersyjny może być Szekspir.

Jak wam się podoba w reżyserii Silvu 
Purcărete (stały gość Festiwalu Szeks- 
pirowskiego) rozpoczyna się od sceny  
teatru w teatrze. Przy oświetlonej widowni 
obserwujemy aktorów przed spektaklem, 
jak rozmawiają w garderobie, nakładają 
charakteryzację, przebierają się. Po chwi-
li gaśnie światło i zaczyna się spektakl, 
jednak reżyser cały czas nam przypomi-
na o tym, że tak naprawdę to tylko gra. 
Stała obecność na scenie luster z gar-
deroby, oświetlonych żarówkami, przy 
których najczęściej rozgrywają się sceny 
Orlanda i Rozalindy, wprowadza w ten 
baśniowy świat dystans, niemal brechtow-
ski efekt obcości. Zresztą, również inne 
zabiegi wzmacniają to wrażenie, reżyser 
zdecydował się bowiem zachować obecne 
w dramacie piosenki, będące przerywni-
kiem, a zarazem dopełnieniem akcji, często 
w formie ironicznego komentarza.

W przedstawieniu wszystkie role (poza 
Jakubem w wybitnej kreacji Dorottyi 
Udvaros) grają mężczyźni. Tak naprawdę 
dopiero taki zabieg, rodem z teatru elżbie-
tańskiego, ujawnia całą perwersję dramatu 
Szekspira, o której pisał Jan Kott. Szczegól-
nie postać Rozalindy (świetny  Zsolt Trill) 
ujawnia swoją dwoistość i szkatułkowość 
zabaw z płcią. Uczucia w Lesie Ardeńskim 
są zmienne, zaś perypetie i qui pro quo 
na porządku dziennym. Purcărete wydo-
bywa cały komizm zawarty w dramacie, 
używając różnych form, nierzadko slap- 
stickowych. Mężczyźni grający kobiety 
są „na skraju załamania nerwowego”, hi-
sterycznie krzyczą, pozują w wystudio-
wanych gestach i plączą się w tiulach. 
Kobietom zaś przypadła wdzięczna rola 
chóru owieczek. Ubrane w białe sukien-
ki, z przywiązanymi dzwoneczkami, młode 
aktorki z rozkosznie tępym wzorkiem żują 

pietruszkę i melodyjnie beczą. Postacie 
Błazna i Anielki są niczym para farmerów 
z obrazu Granta Wooda American Gothic.  
Reżyserowi udaje się przełamać komizm 
tragizmem, który najpełniej wybrzmiewa 
w postaci Jakuba. Aktorka, przez więk-
szą część przedstawienia grająca z maską 
błazna, samą obecnością stwarza nastrój 
melancholii, wyrażony w przepełnionym 
łzami spojrzeniu w lustro. Słynna scena 
monologu, z tekstem „świat jest teatrem, 
aktorami ludzie”, zostaje przedstawiona 
jako solowy popis, cała reszta obsady kibi-
cuje jej i krzyczy tekst razem z nią jak na 
trybunie sportowej. Dopiero przy opowia-
daniu o ostatnim studium życia, starości, 
oprócz niej na scenie zostaje tylko Orlando 
karmiący starego sługę. 

Niezwykle piękna scenografia, przedzie-
lona ogromnym oknem na dwa plany, 
tworzy świat tajemniczy, niejednoznaczny. 
Oniryczność spektaklu wzmacniają wspa-
niałe, intensywne kolorystycznie światła 
i narkotyczna muzyka, grana na żywo na 
saksofonie i fortepianie. Purcărete mie-
sza czasy – stroje części bohaterów są 
z doby elżbietańskiej, inni noszą prochow-
ce niczym z lat 50. Pojawia się również, 
niczym wyjęta z filmów Davida Lyncha, 
postać człowieka z głową jelenia. Ta róż-
norodność środków wzmacnia wizyjność 
spektaklu, wciąga. Jednocześnie cały czas 
powraca wątek metateatralny, postać, któ-
ra przed chwilą zginęła, wstaje na oczach 
widzów, a aktorzy swoimi piosenkami 
i niekiedy nadekspresją stwarzają uczucie 
dystansu. Właśnie to świetne połączenie 
tradycji Brechta z rodzajowością i emocjo-
nalnością Stanisławskiego jest największą 
siłą Jak wam się podoba.

Finał, choć wydaje się szczęśliwy, jest 
niepokojący. Aktorzy siadają wspólnie, 
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SIŁA OBRAZU
Stanisław Godlewski

Pomysłowość grupy Wielkiego Teatru 
Lalek jest wyjątkowa. Udało im się 
w prosty, a jednocześnie głęboki spo-
sób, niebanalnie przedstawić najważ-
niejsze tematy Szekspira.
Spektakl powstał jako zbiór etiud studen-
tów trzeciego roku szkoły aktorskiej. Mieli 
za zadanie przełożyć wybrany cytat z dane-
go dramatu na język sceniczny – i świetnie 
im się to  udało. Aktorzy wraz z reżyserem  
Ruslanem Kudashovem oparli się pokusie 
realizmu i rodzajowości, tworząc świat pe-
łen fantazji.
Spektakl nie jest linearny, to raczej zbiór 
impresji na wybrane tematy. Tytuły ko-
lejnych  scen, opatrzone cytatem z danej 
sztuki, wyświetlane są na przezroczystej 
kurtynie. Dzięki tym informacjom widz 
z uwagą zaczyna oglądać kolejne scenki, 
interpretacje Rosjan nie są bowiem zbyt 
oczywiste. Wychwytują główną myśl sztu-
ki i przekładają ją na komentarze wizualne, 
używając ciekawych symboli i efektownych 
rozwiązań. Makbet zostaje przedstawiony 
jako wycięta z papieru ogromna ludzka fi-
gurka, którą Lady Makbet wiesza niczym 
straceńca, a potem w spazmatycznym,  
miłosno-moderczym tańcu rozdziera na 
kawałki, zostawiając z postaci męża tylko 
jego papierową koronę. Król Lear jest starą, 
szmacianą lalką ludzkich rozmiarów, któ-
rą Goneryla i Regana przerzucają między 
sobą jak niepotrzebną zabawkę. Mężczyźni 
z Wenecji, niczym Otello, bawią się białymi 
chusteczkami, by potem je podrzeć i zdep-
tać, walka rodów Montekich i Kapuletów 
zaś została przedstawiona w świetnej scenie 
wojny szpilek, poruszanych po blacie sto-
lika siłą magnesu. Igieł zaczyna być coraz 
więcej, wirują i ścigają się po stole, aż na-
gle pojawia się kropla krwi symbolizująca 
śmierć Romea i Julii, która kończy tę absur-
dalną wojnę.
Przedstawienie angażuje widza, jego 
wyobraźnię i kreatywność – zwłaszcza 
w pierwszej części, której epizody mają wy-
jątkowo luźną strukturę. Skróty wizualne 
są oryginalne i pomysłowe, a jednocześnie 
bardzo poruszające, w na ogół lekkiej for-
mie bowiem podają poważne treści, budując 
specyficzny dystans, charakterystyczny dla 
teatru przedmiotu. Ten dystans, paradok-
salnie, wzmacnia odbiór spektaklu – widz 

Szekspir Laboratorium, reżyseria: Ruslan 
Kudashov, Yana Tumina; Wielki Teatr Lalek 
z Sankt Petersburga (Rosja)

obok siebie zaślubione pary (czyli sami 
mężczyźni), a tuż przy nich reszta – ko-
biety. Przed nimi, na deskach leży głowa 
zabitego jelenia. Później wszyscy wstają, 
kołysząc się w tańcu.
Purcărete wraz z węgierskim zespołem 
stworzył coś na kształt pięknej, a zarazem 
okrutnej baśni, w której bohaterowie przy-
ciągają się i odpychają, kochają i nienawi-
dzą. Jedynie Jakub zdaje się orientować, 
że ten świat jest tylko błazenadą. Jego 
ucieczka do jaskini to rezygnacja z gry, 
jaką nieustannie toczą ze sobą ludzie, za-
pętleni w swojej miłości, nienawiści i płci.

KOCHAĆ, ŚPIEWAĆ KAŻDY 
MOŻE
Małgorzata Całka

Jak wam się podoba, reżyseria: Silviu  
Purcărete, Teatr Narodowy w Budapeszcie  
(Węgry)

Nie sądziłam, że symboliczny po-
całunek mężczyzn na scenie może 
obecnie wywołać jakieś zdziwienie, 
a jednak podczas przerwy na widow-
ni dało się słyszeć oburzone głosy.
Mnie bardziej zaskoczyły wylatujące 
w stronę publiczności odłamki gałę-
zi, którą w pewnym momencie rzuca 
na scenę Orlando.

Jak wam się podoba Teatru Narodowego 
w Budapeszcie to spektakl o przełamywaniu 
stereotypów w postrzeganiu płci, miłości, 
wyglądu. Pod przykrywką łatwej i przy-
jemnej komedii dostajemy opowieść o tym, 
że inność jest piękna, a miłość bez wzglę-
du na płeć czy kolor skóry nie ma granic. 
I tak poznajemy historię pięknej Rosalindy, 
która zakochuje się w walecznym Orlan-
dzie. Wszystko w tej sztuce dzieje się tak 
jak w komedii Szekspira. Prawie jak w te-
atrze elżbietańskim, ponieważ większość 
głównych ról odgrywają mężczyźni, łącznie 
z rolą Rosalindy i jej kuzynki. Żeńskie role 
są poboczne, mało znaczące. Paradoksalnie, 
w rolę filozofa Jakuba wciela się zaś kobie-
ta. W momencie, gdy Rosalinda postanawia 
przed Orlandem odgrywać mężczyznę, po-
wstaje już niezłe zamieszanie. Rosalinda to 
postać na pograniczu, reprezentująca stereo
-typowe zachowania przypisane zarówno 
kobiecie, jak i mężczyźnie. Wyróżniającymi 
się postaciami są kobiety ubrane w białe 
halki – stado owieczek, które potrafią je-
dynie beczeć. Najpiękniejsza z nich, Febe, 
ma wąsy i jest czarna (w tej roli również  

mężczyzna). To w niej zakochuje się pasterz 
(można doszukiwać się tu obalenia stereoty-
pów dotyczących koloru skóry). 

Warto zwrócić uwagę na dużą rolę śpie-
wu i muzyki. Reżyser zdaje się mówić, że 
śpiewać każdy może, tak samo jak kochać. 
Dlatego aktorzy często wyrażają swoje naj-
skrytsze emocje poprzez śpiew. W pewnym 
momencie skandują słynny już cytat z ko-
medii Szekspira: „Świat jest teatrem, aktora-
mi ludzie”. Przypominają nam tym samym, 
że znajdujemy się w teatrze i żebyśmy to, co 
dzieje się na scenie, potraktowali z lekkim 
przymrużeniem oka. Muzyka grana jest nie 
tylko z głośników, lecz także na żywo, na 
fortepianie i saksofonie. 

Tłem spektaklu są zmieniające się obrazy, 
scena przedzielona jest na dwie części siat-
ką imitującą szkło. Ta bliższa nas to świat  
realny, ten po drugiej stronie szyby to ba-
śniowy świat, istniejący równolegle, ale 
będący miejscem zamieszkania dziwnych 
stworów i nadrealnych wydarzeń. Tak za-
projektowana scenografia sprawia, że spek-
takl staje się bardzo plastyczny.

Kobiety powinny być uprzejme, delikatne, 
opiekuńcze, współczujące, schludne, nie-
zdecydowane, dbające o wygląd zewnętrzny 
i spokojne, za to mężczyźni agresywni, nie-
zależni, mało emocjonalni, stanowczy, pew-
ni siebie, szorstcy, bezpośredni, zaniedbani 
i hałaśliwi. Aktorzy znacznie uwydatniają 
i przejaskrawiają stereotypowe cechy posta-
ci. Przykładem typowego postrzegania ko-
biety jest postać Celi, delikatnej i wrażliwej, 
karykaturalność typowych cech męskich 
znajdujemy w postaci Orlanda – silnego 
mężczyzny, myśliwego. W Jak wam się po-
doba kanon zachowań, wzorzec, do którego 
mniej lub bardziej świadomie staramy się 
dążyć, został wyśmiany. Spektakl jest nie-
zwykły ze względu na to, że o rzeczach waż-
nych i podniosłych opowiada z dużą dawką 
humoru i niewinnej ironii. 
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W ŚWIECIE ILUZJI I TAJEMNICY
Małgorzata Całka

Wyobraźmy sobie sen, w którym mieszają się nam najbardziej znane sztu-
ki Szekspira. Król Lear staje się szmacianą laleczką, Ofelia baletnicą, Hamlet 
chłopakiem z rozdwojeniem osobowości. Rozgrywają się w tym śnie drama-
ty, komedie, przeżywamy chwile grozy, a wszystko to dzieje się w szaleńczym 
tempie...

Szekspir Laboratorium, reżyseria: Ruslan Kudashov, Yana Tumina; Wielki Teatr Lalek  
z Sankt Petersburga (Rosja)

W Szekspir Laboratorium Wielkiego Teatru 
Lalek z Sankt Petersburga już od początku 
Szekspir poddany zostaje eksperymentom. 
Potargana dziewczyna w dresie, ze świecz-
ką w dłoni, odsłania zasłonę z folii, stawia 
świecę i znika. Kotara zasuwa się z powro-
tem. Kolejne odsłonięcie: trzy czarownice 
z Makbeta przyciągają do siebie palącą się 
świeczkę za pomocą czerwonej nitki, jednak 
spadająca klatka powoduje, że świeczka ga-
śnie. To symbol nadchodzącej tragedii.

Spektakl składa się szeregu osobnych 
aktów, każdy bazuje na wybranym zdaniu 
z tekstu Szekspira. Poszczególne sceny od-
dzielane są od siebie zasuwaniem kotary 
z folii. Cytaty wyświetlane na zasłonie przed 
jej rozwinięciem zapowiadają poszczególne 
odsłony i pochodzą ze spektakli, takich jak: 
Makbet, Hamlet, Romeo i Julia, Król Lear. 

Trudno włożyć ten spektakl w ramy o- 
kreślonego nurtu, jest on raczej rodzajem 
poszukiwań i doświadczeń ze sztuką. Wiele 
odniesień do teatru obrzędowego znajduje-
my np. w scenie, w której Ofelia obmywa so-
bie nogi. Mamy wrażenie, że aktorzy odpra-
wiają na scenie religijne rytuały lub pokazy 
iluzjonisty. Spektakl jest bardzo dynamiczny 
i pełen nowatorskich pomysłów. W jednej 
ze scen Ofelia topi się w wodzie rozlanej na 
podłodze. Scena jest tu również miejscem 
naukowych eksperymentów, aktorzy prze-
suwają pod stołem magnes, powodując tań-

czenie szpilek na scenie, które symbolizują 
Romea i Julię. 

Aktorzy przeprowadzają szereg ekspery-
mentów nie tylko na słowie Szekspira, lecz 
także na swoim ciele. Trzymają w rękach 
potłuczone szkło, a później nim walczą 
(może to przyprawić o ciarki na plecach). 
Z kolei bezgłowy golibroda poddaje ekspe-
rymentom głowę pewnego nieszczęśnika. 
Szczególnie niemiłe odczucia budzi scena, 
kiedy dręczona „głowa” przeżuwa w ustach 
żarzącego się papierosa.

Przy pomocy rekwizytów, wydawałoby 
się zbędnych – starego żelazka, drzwi, kartki 
papieru, kawałków nitki, szkła czy drewna, 
aktorzy zręcznie tworzą i przebudowują 
scenografię. Lalki powołane do życia skon-
struowane są z papieru lub są to kukły wy-
pchane szmatkami (Król Lear). Z głośników, 
jak z zaświatów, w prawie każdej scenie 
dobywa się komentarz – filozoficzne myśli 
Meraba Mamardashviliego. Wszystko toczy 
się przy energetycznej muzyce, która dyna-
mizuje akcję.

Przedstawienie przesycone jest symbola-
mi. Czasem odnosiłam wrażenie, że jest ich 
nawet za dużo, przez co symbolika danej 
sceny mogła zatracić swoją treść. Bez użycia 
chociażby multimedialnych środków prze-
kazu aktorom udało się w mocny, ekspresyj-
ny i bajkowy sposób przedstawić wizualną 
warstwę spektaklu.

ani przez moment nie jest  zmanipulowany. 
Szekspir Laboratorium dotyka wielu poważ-
nych kwestii – śmierci, miłości, nieuchron-
ności losu w naszym życiu (pomiędzy 
kolejnymi scenami słychać wypowiedzi filo-
zoficzne, niestety po rosyjsku), nie brakuje 
w nim również humoru. 
Kudashov świetnie operuje montażem, 
szczególnie w drugiej części przedstawie-
nia, która ma bardziej zwartą konstrukcję. 
W scenie Pułapki na myszy Hamlet tra-
fia najpierw do klubu, w którym Gertruda 
i Klaudiusz zachowują się jak postaci z filmu 
niemego, slapstickowo się przewracając, tań-
cząc. Chwilę później zmienia się światło, lek-
ka muzyka pianina zostaje zastąpiona przez 
bas i skrzypce, a cała sekwencja zmienia cha-
rakter. Scena morderstwa przebiega bardzo 
powoli, w określonym rytmie wyznaczanym 
pauzami. Chwilę później oszalała Ofelia (naj-
bardziej wyróżniająca się z zespołu Victoria 
Korotkova) stroi się, tańczy i otwiera szam-
pana w oczekiwaniu na Hamleta. Nagle na 
sznureczku przeciągniętym przez szerokość 
sceny płynie tekturowy stateczek. Rozpacz 
aktorki na widok tego groteskowego rek- 
wizytu jest poruszająca.
W kalejdoskopie motywów ze świata Szek-
spira stałym bohaterem jest postać bez gło-
wy, która wydaje się być dziwnym demiur-
giem wszystkich wydarzeń, pomaga w akcji 
scenicznej, odsłania i zasłania kurtynę. Po-
czątkowo śmieszna postać wydaje się póź-
niej coraz bardziej niepokojąca.
Choć druga część spektaklu jest o wiele 
bardziej tragiczna niż pierwsza, finał jest za-
skakujący i pełen oczyszczającego humoru. 
W scence pod tytułem Dlaczego? Mikhail 
Lozhkin szykuje się do posiłku, robi kanap-
kę z pomidorem, do mniejszej i większej 
szklanki nalewa wódkę. Obie szklanki po-
tem waży, ale ciężar się nie zgadza. Aktor 
dostaje szału, przekrawa cebulę na pół, na-
ciera sobie nią oczy i tym domowym sposo-
bem, płacząc, przeżywa katharsis. 
Inspirujący i odświeżający spektakl jest wy-
jątkową propozycją również dla młodzieży, 
która odnajdzie w nim inne sposoby odczy-
tywania szkolnych lektur Szekspirowskich. 
Jedyne zastrzeżenie budzi warstwa mu-
zyczna, w której wyjątkowo dużo włoskich 
przebojów (jasne, akcja Otella oraz Romea 
i Julii dzieje się we Włoszech, można jednak 
to przedstawić, nie używając piosenek a’ la 
Eros Ramazzotti).
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SZTUKA SŁOWA
Stanisław Godlewski

Hamlet; Macbeth, reżyseria: Klaudyna Rozhin, Divadlo Kontra (Słowacja)

Dwa spektakle zespołu Divadlo Kontra ze Słowacji, prezentowane w nurcie 
SzekspirOff, były czystą energią słowa i ekspresji aktorskiej.

W małej przestrzeni Teatru w Oknie dwójka 
aktorów (Peter Čižmár i Andrej Palko) ode-
grała niemal całego Hamleta, wcielając się 
w prawie wszystkie postaci. Aktorzy grali 
z ogromnym skupieniem, bardzo dobrze od-
dając charaktery kolejnych postaci, z impo-
nującą szybkością zmieniając się raz w księ-
cia duńskiego, raz w Ofelię, aby potem stać 
się Horacjem czy Gertrudą. Ograniczyli 
środki do minimum, zachowując tylko kilka 
rekwizytów: szal, kielich czy miecze. Kolejne 
sceny oddzielało wyciemnienie świateł. Re-
żyserka, Klaudyna Rozhin, zrobiła przedsta-
wienie wyjątkowo ascetyczne (w spektaklu 
nie ma żadnej muzyki, co jakiś czas aktorzy 
uderzają w gong ustawiony na scenie), jed-
nocześnie zachowując wierność tekstowi 
Szekspira. Niestety, tekst nie był tłumaczo-
ny i – choć większość widzów Festiwalu 
z pewnością zna Hamleta, to oglądanie pół-
toragodzinnego spektaklu pozbawionego 
tłumaczenia, a opartego głównie na słowie, 
jest zadaniem męczącym i w konsekwencji 
nużącym. Chociaż aktorzy bardzo się sta-
rali wyjść z przekazem do publiczności, ich 
wysiłki nie mogły przekroczyć narzuconej, 
rygorystycznej struktury spektaklu, opartej 
przede wszystkim na rytmie działań i frazie. 
Zapewne reżyserka postanowiła ograniczyć 
również interpretację dramatu, pozwalając 
wybrzmieć słowom i opowiadanej historii. 
W tym przypadku jednak się to nie udało – 
można było wychwycić jedynie szczątkowe 

słowa i frazy, obserwować przebieg zdarzeń, 
a przecież siła tego tekstu tkwi w monolo-
gach przepełnionych filozoficznymi kwestia-
mi. Największym atutem spektaklu był aktor 
Peter Čižmár, który dzień później zagrał ko-
lejnego Szekspirowskiego bohatera.

Macbeth Divadlo Kontra to monodram. 
Bohater budzi się ze snu na śmietniku (bo 
przecież Makbet morduje sen!) i wśród po-
rozrzucanych worków i butelek odgrywa 
niemal całą tragedię, wcielając się w prawie 
wszystkich bohaterów, nie wspomagając się 
niczym poza drobnymi rekwizytami. Stop-
niowo widzimy coraz większe szaleństwo 
bohatera, które aktor odgrywa z niesamowi-
tą ekspresją, wypełnia kameralną przestrzeń 
swoją obecnością. W spektaklu pojawia się 
wiele ciekawych, interpretacyjnych moty-
wów (których brakowało mi w Hamlecie): 
w jednej ze scen Makbet rozbija lustro, 
w innej Čižmár, wcielając się w Lady Mak-
bet, rozmazuje na twarzy czerwoną szminkę 
i barwi sobie nią ręce, które wyglądają jak 
ubrudzone krwią. Równie pomysłowo po-
traktowano moment podejścia pod zamek 
Lasu Birnamskiego – z jednego worka na 
śmieci wysypały się sosnowe gałęzie. Fa-
scynujące było obserwowanie, jak walczący 
z własnym zmęczeniem aktor konsekwent-
nie prowadzi historię, w ciągu sekundy 
zmieniając tonację, natężenie emocji. Wyda-
je się, że cały spektakl został oparty na pod-
stawie najsłynniejszego monologu ze sztuki:

Życie jest cieniem ruchomym jedynie,
Nędznym aktorem, który przez godzinę
Pyszni i miota się po scenie, aby umilknąć później na 
zawsze.
Jest bajką opowiedzianą przez głupca, pełnego
Furii i wrzasków, które nic nie znaczą. 1

Divadlo Kontra zdobyło serca widowni mi-
nimalizmem oraz wspaniałym wykonaniem, 
pełnią tekstu. Jeżeli Klaudyna Rozhin speł-
ni swoje zamierzenia i zrobi ze swoim ze-
społem kolejne interpretacje Szekspira, to 
z pewnością publiczność będzie domagała 
się ich obecności na następnych edycjach 
Festiwalu.

1William Szekspir, Makbet, akt V, scena V, przeł. Maciej 
Słomczyński

NIE MOŻNA ŻYĆ BEZ  
SZEKSPIRA
Z Klaudyną Rozhin, reżyserką Divadlo 
Kontra, rozmawia Stanisław Godlewski

Dlaczego zdecydowała się Pani zrobić 
wieloobsadowe sztuki, takie jak Hamlet 
i Makbet, angażując dwóch aktorów lub 
w formie monodramu?
Musimy zatem mówić o powodach proza-
icznych i artystycznych, bo chodzi o jedno 
i drugie. Przede wszystkim mam wyjątko-
wego aktora (Peter Čižmár – przyp. red), 
z którym pracuję od wielu lat. Teatr, który 
prowadzę w Słowacji, tworzy kilku aktorów 
i Peter, który grał w obu spektaklach, stano-
wi trzon zespołu. Gramy w maleńkiej, zabyt-
kowej piwnicy, wielkości Teatru w Oknie. 
Mamy tam 30 miejsc, więc wieloobsadowe 
sztuki nie wchodzą w grę. Pracując w tak 
małym gronie mamy ten luksus, że nie traci-
my czasu na dogadywanie się z maszynista-
mi, technikami, wszystko sobie wymyślamy 
sami i mam też możliwość dokonywania 
własnych adaptacji, co mnie bardzo cieszy, 
bo lubię to robić.
Dlaczego wystawia Pani teksty Szekspi-
ra?
Od wielu lat zajmuję się Szekspirem i uczę 
mówienia Szekspirem, prowadzę warsztaty 
dla aktorów. Mieszkam od prawie 20 lat 
w Wielkiej Brytanii, miałam tam zaszczyt 
uczyć się od najlepszych. Asystowałam 
w Royal Shakespeare Company przy bardzo 
szczegółowej „pracy u podstaw”, jeśli chodzi 
o język Szekspira, i wydaje mi się, że jeżeli 
ktoś spróbuje pracy nad Szekspirem, bardzo 
trudno jest wrócić do innej literatury. Przy-
najmniej mnie jest trudno. Wszystko wydaje 
mi się takie ubogie i szybko się nudzi. Na-
tomiast u Szekspira pokłady inspiracji są 
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niewyczerpane. Nad Hamletem pracowałam 
już wcześniej, z grupą duńsko-norweską. 
Był ten spektakl pokazywany na Festiwalu 
kilka lat temu. Asystowałam też przy Hamle-
cie, wczoraj miał Pan okazję widzieć mojego 
Hamleta – i gdybym miała możliwość, od 
rana zrobiłabym go jeszcze raz od nowa, bo 
ten tekst nigdy się nie znudzi. 
Jest tutaj bardzo duże skupienie na sło-
wie, co może być problemem z powodu 
braku tłumaczenia...
Oczywiście! Dużym problemem.
...ale jesteśmy na Festiwalu Szekspirow-
skim, więc wszyscy znamy treść sztuki. 
Zaciekawiło mnie to, że w spektaklu jest 
bardzo mało rekwizytów, a jeżeli już są, 
to bardzo intensywnie wykorzystane i w 
ogóle nie ma muzyki. Czy mogłaby Pani 
więcej powiedzieć o tej ascetycznej for-
mie?
Nie ma w ogóle muzyki, poza gongami 
w Hamlecie, czyli naszym własnym dźwię-

RECENZENT Z GĄBKI
Na temat wizyty w Gdańsku i pierwsze-
go odcinka Szekspirowskiego serialu 
teatralnego rozmawia z Kazio Sponge 
Stanisław Godlewski

Kazio Sponge, sześcioletni chłopczyk-lalka 
z gąbki, zawitał do Teatru w Oknie i za-
gości tam do końca Festiwalu. Kazio jest 
rezolutny, wygadany (wspaniale sepleni, 
jak sam mówi, ma wszystkie wady wy-
mowy świata) i będzie teraz codziennie 
recenzował festiwalowe spektakle (część 
jego recenzji zamieścimy w gazetce; wita-
my Kazia-redaktora!). Pierwszy występ był 
niezwykle udany, Sponge opowiedział nam 
o teatrze elżbietańskim i wysnuł niezwykle 
ciekawe i nieco pieprzne tezy na temat 
życia Williama Szekspira. Kazio z pewno-
ścią podbije serca widzów, tym bardziej, 
że intensywnie szuka dziewczyny, czarując 
intelektem i gąbczastym uśmiechem.

Lalkę animuje Anna Makowska-Kowalczyk.

Piosenka Kazia:
Jestem Kaziu Sponge, na pewno każda chcia-
łaby mnie mieć,
Możesz pójść ze mną na zakupy i nie wsty-
dzić mojej twarzy się,
Bo schowasz mnie do swej torby i będę tam 
leżał,
A ty kupisz, co potrzeba.
A kiedy wrócimy do domu, ty będziesz tam 
moją żonką,
I nie powiem nikomu, że cały jestem mówią-
cą gąbką! Ha!

A skąd jesteś i skąd się taki wziąłeś?
Jestem z Wrocławia i z gąbki.
Długo występujesz?
Pięć lat temu mnie mama zrobiła. 17 
czerwca mam urodziny i zapraszam 
wszystkich na Pink Party. Obowiązuje 
pinkowy kostium i szampan Piccolo tru-
skawkowy.
Jak się czujesz na Festiwalu?
Ledwo wyszedłem z pociągu, poszłem 
zjeść obiadośniadanie, także jeszcze się 
nie poczułem za bardzo.
Będziesz chodził na różne spektakle?
Pewnie! Na wszystko!
Masz jakąś ulubioną sztukę Szekspira?
Ty to nazywasz sztuką? Te wypoci-
ny? Wszystkie są takie same: ktoś musi 
umrzeć, by ktoś inny mógł tryumfować. 
Dla mnie to już przejedzone, we wszyst-
kich serialach to puszczają. Lubię Mak-
beta, bo tam jest najwięcej krwi.
A o czym będziesz opowiadał jak bę-
dziesz tu występował?
Ja będę recenzował wszystko, co zobaczę 
na Festiwalu. Dzisiaj widzimy Hamleta, 
prawda?
Makbeta.
No właśnie, widzicie, tak jest z Szekspi-
rem – Hamlet czy Makbet, jeden worek. 
Będę wszystko oglądał i zmieniał punkt 
patrzenia na to, co się wydarza na scenie.
To mam jeszcze prośbę, abyś zaprosił 
widzów do siebie.
Naprawdę? Ale do mojego serca?
Choćby.
Ja mam na imię Kaziu... Jeszcze raz, wy-
tnij, dubel. Nazywam się Kaziu Sponge, 
mam sześć lat, przyjechałem na Festiwal 
Szekspirowski i chciałem zaprosić wszyst-
kich widzów do siebie, czyli czytaj: do 
mojego serca i do Teatru w Oknie. 

kiem. Lubię czystość, nie lubię hałasu, w te-
atrze ważne jest skupienie na człowieku, na 
słowie, na problemie. Może ktoś spojrzy na 
to jak na ubogość, ja uważam, że to poma-
ga aktorowi i słowu zaistnieć. Wydaje mi 
się, że w warunkach polskich, a w warun-
kach słowackich na pewno, Szekspir „cier-
pi” w nadmiarze dekoracji, muzyki, efektów 
specjalnych... Twórcy mają do czynienia 
z przekładami, które, szczególnie słowac-
kie, nie są doskonałe. I często ludzie, którzy 
sięgają po Szekspira, mówią, że czegoś tu 
brakuje i chcą kompensować to efektami, 
maszynerią sceniczną. Ja natomiast pra-
cuję nad oryginałem, wychodzę od niego. 
Słowackie przekłady staramy się ulepszać 
w miarę możliwości, zbliżać do tego, co jest 
w oryginale. A Szekspir chciał powiedzieć 
tak wiele, że dla mnie często nie ma miejsca 
na muzykę, rekwizyty (śmiech). Wychodzę 
z założenia, że jeżeli coś pojawia się na sce-
nie, to musi zostać wykorzystane. Taki teatr 
sama lubię oglądać i taki staram się robić. 
W naszym teatrze sami decydujemy, jakich 
użyjemy rekwizytów, sami je znajdujemy, 
np. do Macbetha na śmietnikach, w Ham-
lecie są użyte oryginalne gongi. Jesteśmy 
bardzo przywiązani do tych rzeczy. 
Nadal będzie pani pracować nad Szeks- 
pirem?
Bardzo bym chciała. Myśleliśmy z aktorami 
o komedii, Panach z Werony. Mnie z kolei 
ciągnie Miarka za miarkę, bo bardzo ten 
tekst lubię. Jest bardzo bogaty, a często nie-
doceniany w przekładach. Odpowiedź brzmi 
zatem: Na pewno, bo inaczej nie dałoby się 
przecież żyć. 
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Mimo późnej pory we foyer Teatru Wy-
brzeże zebrali się widzowie spektaklu i fani 
twórczości Silviu Purcărete, aby porozma-
wiać o Jak wam się podoba. Rozmowę pro-
wadziła znawczyni Szekspira, profesor Ewa 
Nawrocka, która na początku przypomniała 
sylwetkę reżysera i dotychczasowe pokazy 
jego spektakli na Festiwalu Szekspirowskim. 
Gdy prowadząca zaczęła snuć ciekawą li-
nię interpretacyjną spektaklu, do porządku 
przywołała ją pani z widowni, z racji na póź-
ną godzinę (choć motywacja była słuszna, ze 
względu na szacunek i zwykłą grzeczność, 
apelujemy o mniej ostry ton, a komentarze 
mówione bardziej dyskretnym szeptem). 
Aktorzy opowiadali o współpracy z reży-
serem, który dał im niesamowitą wolność 
w tworzeniu. Jak się okazało, zrobili ten 
spektakl wspólnie w sześć tygodni. Arty-
ści byli wyjątkowo zachwyceni Gdańskiem 
i budynkiem Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego (ich uwagę przykuła architektu-
ra gmachu; podobno w Rosji jest kilka te-
atrów o podobnym układzie przestrzennym, 
ale żaden nie jest wykonany tak dokładnie 
i estetycznie). Widzowie gorąco zapraszali 
zespół do częstszych odwiedzin Trójmiasta, 
co grupa obiecała wcielić w życie. Zatem po-
zostaje nam już tylko czekać na spełnienie 
tej obietnicy i kolejne realizacje Szekspira 
w reżyserii Silviu Purcărete.

PURCĂRETE PONOWNIE 
W GDAŃSKU
Stanisław Godlewski

KULISY I SEKRETY
Małgorzata Całka

Spotkanie po spektaklu Szekspir La-
boratorium zgromadziło dużą pu-
bliczność, brali w nim udział wszy-
scy aktorzy oraz reżyserzy – Ruslan  
Kudashov i Yana Tumina.
Na pytanie, co było inspiracją dla powsta-
nia Szekspir Laboratorium Ruslan Kudashov 
odpowiedział, że spektakl był zadaniem 
dla studentów trzeciego roku, którzy mieli 
przełożyć fragmenty twórczości Szekspira 
z języka pisanego na język aktorski. Czyta-
jąc Szekspira, studenci mieli wybrać jeden 
wers tekstu, który wywołał u nich najwięcej 
emocji, i go zaprezentować. Aktorzy przy-
znali, że nie było to łatwe zadanie, a pomy-
sły przychodziły często w środku nocy lub 
nad ranem. Dlatego Ruslan Kudashov i Yana 
Tumina stwierdzili, że wolą nie określać się 
jako reżyserzy przedstawienia. Na pytanie, 
czyje poglądy filozoficznie wypowiada głos 

wydobywający się z głośników, twórcy spektaklu zdradzili, że jest to Merab Mamardashvili.
Artyści stwierdzili, że nie chcą przypisywać twórczości swojego teatru do żadnego nurtu, 
ponieważ zakres ich działania obejmuje zarówno spektakle dla dzieci, jak i klasyczne dra-
maty. 
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Rozluźnij się, dyrektorze!
Stanisław Godlewski
Zebranych w Czarnej Sali Teatru Wybrzeże 
uczestników warsztatów powitała muzyka 
relaksacyjna, bo właśnie relaks, umiejętność 
świadomego usuwania blokad w ciele, był 
głównym tematem pierwszego dnia warsz-
tatów z Katarzyną Łęcką. Prowadząca, jak 
sama przyznała, „niegdyś aktorka” (grała 
w Mistrzu i Małgorzacie Krystiana Lupy), 
wykłada na Akademii Teatralnej w Warsza-
wie i przygotowuje młodych adeptów aktor-
stwa do pracy z ciałem.

Uczestnicy warsztatów mogli nauczyć 
się obserwacji własnego ciała, znajdować 
w nim obszary napięcia i rozluźnienia. Łęc-
ka zauważyła, jak bardzo to, co robimy z cia-
łem, wpływa na nasze emocje, jak sam spo-
sób siedzenia czy chodzenia zmienia nastrój 
człowieka. Uczestnicy dowiedzieli się, że nie 
ma jednej właściwej techniki pracy z cia-
łem – każdy człowiek, w zależności od dnia, 
nastroju, pogody i innych czynników, może 
potrzebować innego sposobu na usunięcie 
stresu, by odblokować swój potencjał.

Uczestnicy, głównie młodzi ludzie (z któ-
rych wielu, jak się okazało podczas przy-
witania, ma ambicję zostać dyrektorami 
teatrów!) z fascynacją obserwowali, jak 
zmienia się sposób odczuwania własnej fi-
zyczności i jaką to wyzwala kreatywność. 
Z zamkniętymi oczami wizualizowali swoje 
ciało i próbowali, jak najpełniej przeżywać 
niezauważalne procesy fizjologiczne – co 
często prowadziło do humorystycznych 
sytuacji („A teraz wszyscy wdychamy po-
wietrze, całym ciałem, wdychamy przez 
stopy!”). Prowadząca pokazała nawet, jak 
za pomocą piłeczki kauczukowej poprawić 
jakość swojego snu i jak stymulować system 
nerwowy. 

Dobrze, że przyszli dyrektorzy teatrów 
będą wiedzieli, jak odreagowywać stres! Fot. Agnieszka Cińcio

Fot. Stanisław Godlewski

Fot. Stanisław Godlewski
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WIELKIE, POLSKIE AKTOR-
KI SZEKSPIROWSKIE
Stanisław Godlewski 

Zastanawiając się nad tematem aktorstwa 
i/u Szekspira, zauważyłem, jak bardzo 
istotne w polskim teatrze są aktorki two-
rzące kreacje szekspirowskie. Oczywiście, 
na początku była Helena Modrzejewska. 
Propagowała Szekspira w Polsce, tworząc 
niezapomniane kreacje – Julii, Ofelii, Des-
demony czy Lady Makbet, o której Wy-
spiański pisał w Studium o Hamlecie:

Widziałem ją – za kulis stojący osłoną,
Tuż – jak ze stopni górnych szła – Makbeta żoną [...]
Oczy rozwarte dwu świec płomieniami
Widzą wszystko – co skryte przeszłości nocami
Widzą wszystko i mówią wszystko: jak się stało.
Ilu Szatanów podszept temu dało. [...] 
Przystanęła. – z ócz bruzdą spływa łza, łza węża.
Łka, cicho łka – niedolę duszy swej widząca, 
Po tych schodach – na piekło powtórnie idąca,
Lady Makbet. – Widziałem: w oczach tysiąc mieczy! 
[...]
 
Ta transowość gry Modrzejewskiej rozpo-
czyna poczet wielkich, polskich aktorek 
szekspirowskich. Chciałbym omówić kilka 
przykładów współczesnych interpretacji 
ról szekspirowskich przez polskie aktorki. 
Muszę najpierw wspomnieć o niedawno 
zmarłej „arystokratce teatru”, czyli Ninie 
Andrycz, która specjalizowała się w posta-
ciach z dramatów stratfordczyka. Andrycz, 
pełna arystokratycznej maniery, grająca 
tylko królewny i królowe (jak sama po-
wiedziała w jednym z wywiadów: „Miałam 
20 lat, gdy po raz pierwszy założyłam 
diadem na głowę. I tak już zostało na dłu-
gi czas.”), zapewne nie odnalazłaby się we 
współczesnych spektaklach. Aktorki nie 
mogą obecnie polegać jedynie na frazie 
Szekspira, w teatrze postdramatycznym 
równie ważne jest ciało.

Pierwszym nowoczesnym odczytaniem 
Szekspira były realizacje Krzysztofa War-
likowskiego. Poskromienie Złośnicy z Te-
atru Dramatycznego (1998), na które dzi-
siaj patrzy się już z dystansem, a pewne 
środki użyte przez reżysera można uznać 
za anachroniczne bądź nietrafione, prze-
szło do historii polskiego teatru dzięki 
fenomenalnej kreacji Danuty Stenki jako 
Kasi. Jej bohaterka była doskonale świado-
ma, w jak szowinistycznym i patriarchal-
nym świecie żyje, wiedziała, że jej ciało to 
tylko towar. Jednak w przeciwieństwie do 
siostry Bianki (Małgorzata Kożuchowska) 
nie zamierzała wykorzystywać swojej sek-

FOTO-RELACJA Z WARSZTATÓW Z ZESPOŁEM WIELKIE-
GO TEATRU LALEK Z SANKT PETERSBURGA

Fot. Agnieszka Cińcio

Fot. Agnieszka Cińcio
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POKAŻ MI SWOJĄ LALKĘ, 
A POWIEM CI, KIM JESTEŚ
Maciej Rusinowicz

Z czym przeciętnemu widzowi ko-
jarzy się teatr lalkowy? Zazwyczaj 
z przedstawieniami dla dzieci – od 
małego wszak widywaliśmy lalkowe 
adaptacje przeróżnych bajek. To czę-
sto powtarzany stereotyp: teatr lalki 
bywa uważany za niepoważny, więc 
teatromani, uważający się za tych 
poważnych, nawet nie biorą go pod 
uwagę. Nie wiedzą, co tracą!

szekspirowskie. 
 

1Stanisław Wyspiański, Hamlet, Kraków 1961.
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Jan Kott, Szekspir współczesny, Warszawa 1965.

sualności do zdobycia określonych celów. 
Stenka grała na ogromnym diapazonie 
emocjonalnym: raz była dumna i harda, 
w innych scenach bezbronna i szukająca 
czułości. Jej postać nie dawała się zaszu-
fladkować w stereotypowej roli kobiecej, 
do jakiej chciano ją sprowadzić (słynna 
scena uczenia kobiecości przez transwe-
stytów). Kasia przegrywa jednak walkę, 
chociaż jej finałowy monolog, na ogół 
traktowany komediowo, jest majsterszty-
kiem. Stojąc w ślubnej sukni na krawędzi 
sceny, aktorka niezwykle emocjonalnie, 
a zarazem z ograniczoną ekspresją mówi 
o powinnościach kobiety wobec mężczy-
zny. Dławi się wypowiadanymi słowami, 
spazmatycznie płacze. Stence udało się 
wydobyć podmiotowość postaci, która na 
ogół była traktowana jako karykatura.
Sen nocy letniej Mai Kleczewskiej z Te-
atru Starego w Krakowie (2006) był nie-
spotykanym skandalem. Reżyserka umie-
ściła akcję w klubie nocnym, tematami 
głównymi czyniąc pożądanie oraz erotykę. 
Spektakl miał dwie niezwykłe role kobie-
ce. Sandra Korzeniak jako Helena, długo 
przed sukcesem Persony. Marilyn Krystia-
na Lupy, pokazała pełnię swoich umie-
jętności. Jej charakterystyczny chrapliwy 
głos, rozedrganie cielesne sprawiały, że 
dramat porzuconej kochanki był wyjąt-
kowo przejmujący. Szczególnie niesamo-
wity był jeden, przeważnie wykrzyczany, 
monolog, w którym powtarzała się fra-
za określająca miłość: „Amor ma skrzy-
dła, ale jest ślepy! Skrzydła bez oczu! 
Skrzydła bez oczu!”. Drugą wielką kre-
acją była Tytania Małgorzaty Hajewskiej
-Krzysztofik, jak podkreślali recenzenci, 
wyjątkowo spokojna, wyważona i najbar-
dziej świadoma ze wszystkich bohaterów 
dramatu. Jednak i na nią rzucony został 
czar. Scena, w której budzi się po nocy 
spędzonej z osłem (tutaj Piotr Głowacki 
jako tandetny striptizer), sprawia, że ro-
zumiemy słowa Jana Kotta o „mrocznym 
pożądaniu” w tym dramacie. Hajewska gra 
samą mimiką twarzy, w jej oczach widać 
z początku niezrozumienie, później przera-
żenie, wstyd i wstręt.

To tylko kilka przykładów z ostatnich 
realizacji. Mógłbym jeszcze przypomnieć 
fantastyczną Ofelię Karoliny Porcari 
z Hamleta Radosława Rychcika (Teatr 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 
2011) czy fenomenalną Martę Nieradkie-
wicz z Burzy Kleczewskiej (Teatr Polski 
w Bydgoszczy, 2012; oba spektakle pre-
zentowane na Festiwalu Szekspirowskim). 
W oczekiwaniu na nagrodzony Złotym 
Yorickiem spektakl Katarzyny Deszcz 
warto przypomnieć inne, polskie kreacje 

Żeby przekonać się, jak wyrafinowanym 
i zupełnie poważnym środkiem wyrazu są 
lalki towarzyszące aktorom, trzeba ujrzeć 
je na scenie. Można obejrzeć częściowo 
lalkowe spektakle grane na tegorocznym 
festiwalu: Szekspir Laboratorium lub Dia-
gnoza: Hamlet. Mają ciekawszą, a nawet 
pełniejszą formę niż typowe przedstawie-
nie lalkowe. Lalki, a raczej ogólnie – re-
kwizyty, współgrają z aktorami i pełnią 
bardzo istotną rolę. 

W Szekspir Laboratorium Wielki Teatr 
Lalek z Sankt Petersburga na każdym 
kroku pokazuje, co powinno się dziać, 
kiedy aktor animuje przedmiot. Nie za-
wsze musi to być lalka, a nawet rzadko 
kiedy – tak jest właśnie w tym przypadku. 
Jak udowadniają twórcy spektaklu, lalkę 
można zastąpić czymkolwiek: może to być 
gigantyczna sylwetka wycięta z papieru; 
symbolizujące postaci szpilki, wprawiane 
w ruch przesuwanym pod stołem magne-
sem; wreszcie butelka wódki z podobizną 
Szekspira na etykiecie, do którego przepi-
ja bohater jednej ze scen. 

Od razu przychodzi na myśl Jim Henson 
(ten od Muppetów), pokazujący w pro-
gramie telewizyjnym sprzed wielu lat, że 
lalkę można zrobić z dowolnej rzeczy: 
łyżki, skarpety. To od animatora zależy, 
czy przedmiot ożyje. Źródłem tej magii są 
umiejętności aktora. Kto by pomyślał – tu 
znów przykład ze wspomnianego spek-
taklu – że można na scenie tak kroić 
pomidora, jakby się animowało kukiełkę!

Co z tego, że kukła Króla Leara z pe-
tersburskiego Laboratorium jest najprost-
szym kształtem wyciętym z płótna, jeśli 
aktorki animują ją tak, że jest to najbar-
dziej przejmująca adaptacja tej tragedii. 
Nieważne, że widać jak na dłoni, że to 
aktor porusza lalkę i użycza jej swojego 
głosu (jak w Diagnoza: Hamlet). Całą uwa-
gę przyciąga tylko ona – lalka – zdająca 
się być dla widza żywym stworzeniem. 
Aktor zaś, o talencie pozwalającym do-
konać podobnych sztuczek, mógłby tylko 
dodać: „Jam to, nie chwaląc się, sprawił”. 

Teatr lalkowy ma się całkiem dobrze. 
Nie wychodzi z mody, przeciwnie – twór-
cy coraz chętniej sięgają po lalki jako śro-
dek wyrazu. I bardzo dobrze, bo znający 
się na rzeczy aktorzy-animatorzy (których, 
jak widać na przykładach, nie brakuje) 
potrafią stworzyć zaskakujące i misterne 
widowisko.
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Shakes-in-reviews 
IN PRAISE OF TRAVESTY, OR OTHELLO: REMIX
Aleksandra Sakowska

IN PRAISE OF ONE-MAN 
SHOWS: TIM CROUCH’S  
I, MALVOLIO AT THE BRI-
TISH WEEK
Aleksandra Sakowska

 Othello, one of the most profound and af-
fecting of William Shakespeare’s tragedies 
can be hard-going for contemporary spec-
tators. Underscored by the issues of ra-
cism, misogyny and betrayal more than any 
other Shakespearean play Othello portrays 
a world of the bygone era, he is not ‘our 
contemporary’. 
The American adaptation of Othello by 
Chicago Shakespeare Theater and Richard 
Jordan Productions Ltd removes all the am-
biguities and quaintness of the original and 
rewrites Othello completely by locating it 
in the modern day hip hop subculture. The 
new text follows the story of Othello from 
his marriage to Desdemona to his downfall 
caused by jealous Iago but Shakespeare’s 
words are almost non-existent. 
There is no doubt that this interpretation of 
Othello is a joyous and unrepentant travesty 

It is hard to imagine a more accomplished, 
polished and clever one-man show than 
Tim Crouch’s I, Malvolio. He not only per-
forms the title role of one of the most 
famous Shakespearean servants (who hails 
from Twelfth Night) but also wrote the 
play, directed it and designed the set and 
costumes. 
His original play tells the story of Malvolio 
after Shakespeare’s Twelfth Night, which 
leaves him angry, betrayed and promi-
sing revenge. ‘I’ll be revenged on the 
pack of you’, this line from Shakespeare 
lingers throughout the performance and 
underscores every action of Tim Crouch’s 
Malvolio who recalls all injustices inflicted 
on him by the characters from Shakespe-
are’s play: his love-object and employer 
Lady Olivia, her family, especially the cruel 
jokester and drunk Sir Toby Belch and 
his enemies-in-love 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 Ro-
sencrantz and Guildenstern Are Dead, for 
example, can testify. Yet Crouch’s contri-
bution to this popular offshoot of drama-
turgy 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 
person’s mind trying to cope with a series 
of traumatic events. Malvolio attempts to 
convince 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, bril-
liantly devised and very moving experien-
ce at the theatre. 

but it is also one of the most entertaining 
shows you will ever see which includes cat-
chy hip hop songs such as ‘I hate the Moor’ 
and inventive, at times hilarious, dancing.
Othello is a hip hop artist at the peak of his 
music career, now also married to equally 
talented Desdemona (absent yet heard on 
stage). He is envied his success and happi-
ness by another hip hop singer, Iago who 
hatches a scheme with a hapless Rodrigo 
(now a nerd who loves everything ‘dunge-
ons and dragons’ related).
Chicago Shakespeare Theater offers a po-
lished, clever and funny show but most of 
all their actors excel at parody. They make 
fun of hip hop clichés, the often vacuous 
world of music business, silly women and 
different addictions including grooming, ga-
ming and jewelry. I have not had so much 
fun in the theatre for a long time.
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SHAKESPLORATIONS 
UNRULY WIVES AND WIL-
FUL DAUGHTERS
Hanna Michnowska

Yes, yes, I know, the eighteenth Shakespe-
are Festival is devoted to Hamlet. However 
the Prince has already received so much at-
tention by now that a small detour will not 
come amiss. The more so that the present 
Golden Yorick belongs to The Taming of the 
Shrew by Katarzyna Deszcz and we have 
already seen Othello’s Desdemona, Midsu-
mmer Night’s Dream’s Helena, Hermia and 
Titania, and subversive Rosalind from As 
You Like It to mention but a few. It is time 
to face the music: proverbial unruly wives 
and wilful daughters keep popping out.

Shakespeare produced his plays in the ti-
mes when the likes of venerable John Knox 
taught that the best a virtuous woman could 
do is to obey her husband. In fact, a virtuous 
woman did not exist without obedience, 
which mainly meant having a husband. Alo-
ne and wilful she was as good as a witch 
and witches were killed. The church (Prote-
stant or Catholic) was keen to make every-
body remember this lesson. Elizabeth I was 
an obvious exception, but, by becoming the 
Virgin Queen, Elizabeth I set herself aside 
from other women, which may have made it 
easier for her to command respect in a very 
patriarchal society. Still, Shakespeare seems 
to think a rebellious woman to be good eno-
ugh for many of his plays. So, what was the 
Bard thinking when he was committing the 
stories about his devilish heroines to paper?

Feminism is not the idea one wants to 
refer to when talking of Renaissance play-
wrights. Most likely Shakespeare acted 
a little like Jane Austen: he observed, sym-
pathised and depicted. Undeniably, Shake-
speare made oppression and cruelty of the 

patriarchal system visible. He showed the 
problems that resulted from marrying for 
the sake of money and status. He allowed 
some of his female characters to avoid that 
fate. Most cases when his wilful female cha-
racter dies punished for her unruliness she 
is warmly pitied. Shakespeare sometimes 
made his heroines successful, and he usu-
ally made them really likeable (Has there 
ever been anybody who would put Bianca 
over Kate?! And ok, there are exceptions: 
Regan or Goneril from King Lear probably 
have never had many fans.). True, he did 
not produce many lengthy soliloquies for 
women, but historically it was not the time 
for that. He did, however, give them strong 
independent contexts and stories. Rounding 
up, at the end of As You Like It Rosalind is 
empowered enough to argue: ‘it is not the 
fashion to see the lady the epilogue; but it 
is no more unhandsome than to see the lord 
the prologue.’ Let us let her have this final 
word.

Under the Greenwood Tree
Under the greenwood tree 
Who loves to lie with me
And tune his merry note
Unto the sweet birds throat.

Who wouldn’t like to follow this invitation, 
but, if reckless, it is easy to lose oneself in 
the forest and Shakespearian forests are no 
exception to the rule. Thinking of A Mid-
summer Night’s Dream and As You Like It 
one might conclude that Renaissance fore-
sts change and challenge everything that is 
big and important outside them. Hierarchy 
vanishes, fairies or outlaws rule, love is as 
inconstant as the moon, people become 
half-animals, passion overcomes status and 
finally, girls follow their lovers and/ or start 
acting as boys. Once you venture in such 
a forest you are subject to a transformation. 
If you saw last night’s As You Like It you 
know what I mean very well.

The problem with forests blurring and 
mixing meanings started most likely with 
the rise of feudal social structure and its 
juxtaposition with old beliefs. Since King 
Canute of England and year 1014 forests 
were defined by law as a space for kings and 
noblemen to hunt and for others to avoid at 
their peril. Yet, as we all know from Robin 
Hood adventures they also provided a re-
fuge for mad men and unruly women who 
refused to conform with regulations. Aside 
from legal status forests had also symbo-
lic implications: as old as ancient Celts or 
Greeks. Celts worshipped forests and saw 
them as life producing or determining (they 
had tree horoscopes for example). Ancient 
Greeks thought forests to be habitats of 
nymphs and a beautiful independent natural 
world, where trees actually lived like gods 
or people. English folklore changed nymphs 
into elves, but it was only a change in na-
mes. So, a forest space was on the one hand 
a king’s realm, on the other something in-
dependent. Religion also contributed. Prote-
stant or Catholic king’s law was reinforced 
by God’s will and forests were clearly pagan. 
In this light please note that kings had a ma-
jor problem with forests, ordinary folk em-
braced everything forests had to offer.

All in all, this ambiguous set of ideas allo-
wed Shakespeare to create his own rather 
special spaces which as Charlotte Scott says 
are ‘not a comprehensive landscape’ but 
a habitat for multiple voices mixing past 
and present traditions (see Shakespeare’s 
Foul Dens and Forests. Shakespeare survey, 
ISSN0880-1952: Goldsmiths Research Onli-
ne).Considering multitude of sources Shake-
speare used and his promotion of the Tudor 
‘case’, this is exactly what happens in the 
Bard’s plays, from his Chronicles through 
Comedies to Tragedies. In general terms 
then, all the world is a stage, but the world 
in Shakespeare’s plays definitely is a forest, 
where new messages and ideas emerge.
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 SMS/FEJS FESTIWALOWY 
Zapraszamy widzów do dzielenia się wrażeniami z festiwalu! Wystarczy wysłać SMS pod numer 664 350 
798 lub napisać wiadomość na fanpage’u Teatraliów. Najciekawsze, jednozdaniowe recenzje opubliku-
jemy na łamach Gazety Festiwalowej .

WYWIADY Z  
PUBLICZNOŚCIĄ
Z widzem, Olgą Gazińską, rozmawia 
Anna Bajek
Czy to Twój pierwszy Festiwal Szekspir
-owski?
Nie, to już moja szósta wizyta na festiwalu.
Czym zajmujesz się na co dzień? Czy ma 
to jakiś związek z teatrem, ze sztuką?
Jestem doktorantką na Wydziale Architek-
tury Politechniki Wrocławskiej. Teatr jest 
jednym z moich zainteresowań.
Co sprawia, że co roku wracasz na gdań-
ski festiwal?
Na pewno odmienne interpretacje tych sa-
mych dramatów Szekspira. Ciągle poszu-
kuję uniesień teatralnych, które festiwal 
mi zapewnia, zapraszając zespoły teatralne 
z całego świata. Nie miałabym okazji zoba-
czyć ich w innych okolicznościach.
Coś szczególnie utkwiło Ci w pamięci po 
obejrzeniu przedstawień z minionych lat?
Niesamowity Hamlet z Japonii w nieznośnie 
dusznym Teatrze Wybrzeże. Prawie spóźni-
liśmy się na ten spektakl, biegnąc z Perykle-
sa Parrabolli. Również zeszłoroczne Tytusy, 
a także pierwszy festiwalowy występ Bei 

von Malchus – Henryk VIII. Byłam przera-
żona wizją dwugodzinnego monodramu, 
który rozpoczynał się w dodatku bardzo 
późno, a okazał się niesamowitym przeży-
ciem. Z przedstawień niemieckich wymienię 
jeszcze Kupca Weneckiego Bremer Shake-
speare Company i Hamleta w reżyserii Luka 
Percevala.
A negatywne wspomnienia?
Na myśl przychodzi mi Burza Mai Kleczew-
skiej i Sen nocy letniej Moniki Pęcikiewicz. 
Ten drugi spektakl widziałam wcześniej we 
Wrocławiu, ale już nie chciałam oglądać go 
po raz drugi.
Czy pierwsze dni festiwalowe oceniasz 
pozytywnie? Coś wyjątkowo się podoba-
ło?
Wrażenie zrobiła na mnie scena występu 
aktorów w Hamlecie Teatru Narodowego 
w Sofii, spotęgowana efektem otwierające-
go się dachu Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego.

W 2 numerze „Gazety Szekspirowskiej” 
został ucięty tekst Hamlet z szafy Mał-
gorzaty Całki. W tym numerze publi-
kujemy także tekst, który omyłkowo 
nie został wydrukowany w 1 numerze: 
“In Praise of One-Man Shows: Tim Cro-
uch’s I, Malvolio at the British Week”. 
Za błędy przepraszamy.

SMS OD WIDZA

Jak wam się podoba? 
Pierwszy plan – nie bardzo.  
Drugi – znacznie lepiej.  
Muzycznie – doskonale.
Karolina Wittek

PODEJRZANE

W jednej ze scen Szekspir Laboratorium bohater pije wódkę opatrzoną etykietą 
z wizerunkiem wielkiego stratfordczyka. Jaką nadać jej nazwę: „Szekspirówka”, 
„Szekspirowa gorzka”?


