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stać, której twarz i ciało są naznaczone 
czasem i litrami wypitego alkoholu. Poru-
sza się w lekkim zgarbieniu, chwiejąc się, 
próbuje skupić uwagę widzów i rozbawić 
ich gorzkimi żartami. Jego nastroje wa-
hają się regularnie. Raz jest przygaszony 
i melancholijny, by za chwilę przemienić 
się w pysznego artystę estradowego, któ-
ry, niczym Miles Gloriosus, przechwala się 
swoimi życiowymi i zawodowymi osiągnię-
ciami. Zwraca się do publiczności mówiąc, 
że jedyne, czego nam zazdrości to to, że 
możemy na niego patrzeć i podziwiać na 
scenie. Może i fizycznie jest cieniem czło-
wieka, ale wciąż potrafi opowiadać histo-
rie ze swojego bujnego życia. Wydaje się, 
że nic innego niż te wspomnienia mu nie 
zostało, choć sam twierdzi, że przy życiu 
trzymają go marzenia, bo rozgrzebywanie 
wspomnień to domena tych na końcu swej 
egzystencji. Czuje nadchodzący koniec, 
ale chce odejść z godnością oraz choć raz 
przypomnieć sobie smak sławy i sukcesu.

Jego pamięć czasem zawodzi, ale gdy 
już przypomni sobie, co chciał powiedzieć, 
wprowadza nas w świat kolorowych aneg-
dot. Największą walkę toczy z językiem 
Szekspira. Twierdzi, że zna wszystkie sztu-
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Śmierć w starych  
dekoracjach

Historia Johna Barrymore, wielkiego arty-
sty, który przez uwikłanie w nałóg utracił 
rodzinę, karierę i pieniądze, jest bardzo 
wdzięcznym materiałem na przejmujący 
ludzki dramat. Jak pokazuje przykład Bird-
mana Alejandro Gonzáleza Iñárritu, śledze-
nie drogi ze szczytu na dno i kibicowanie 
protagoniście w mozolnym powrocie może 
być dla widowni fascynującym przeżyciem. 

Wielki John Barrymore z Teatru STU w Kra-
kowie również miał potencjał, by stać się 
emocjonalną opowieścią o przemijaniu 
i walce z własnymi słabościami. Historia 
aktora, który kiedyś grywał największe role 
Szekspirowskie, a dziś walczy o resztki 
godności, w reżyserii Krzysztofa Jasińskie-
go wybrzmiewa jednak nad wymiar chłod-
no i przewidywalnie.

Kluczowa w realizacji Teatru STU jest 
rola widowni. Odtwórca głównej roli, Jerzy 
Trela, już na samym początku mianuje nas 
na świadków swego losu i powierników 

najciekawszych anegdot ze swojego życia. 
Wchodząc na scenę wykrzykuje w pijackim 
delirium, ale i ze stanowczością: „Chcę, 
żeby potraktowano mnie jeszcze raz po-
ważnie!”. Czujemy się niejako zobligowani 
do wysłuchania człowieka samotnie sto-
jącego na scenie i proszącego o ostatnią 
przysługę. Obserwujemy go właściwie na 
chwilę przed śmiercią, kiedy nieudolnie 
planuje powrót do teatru w inscenizacji 
Ryszarda III – sztuki, od której rozpoczął 
swoją przygodę z Szekspirem.

Jerzy Trela doskonale wciela się w po-
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ki od podszewki, a jednak na początku nie 
jest w stanie wyrecytować nawet dwóch 
wersów z Ryszarda III, mylą mu się frazy 
i bohaterowie dzieł Stratfordzczyka. Jego 
sufler, ostatni wierny przyjaciel, musi pod-
powiadać mu wersy z dramatów, dzięki któ-
rym  Barrymore zyskał kiedyś największą 
sławę. Aktor na scenie samotnie mruczy, 
denerwuje się, szuka w pamięci odpowied-
nich kwestii. W końcu prosi suflera o pod-
powiedź, krzycząc „Linijka!” z taką samą 
pasją, z jaką recytuje kwestię króla Ryszar-
da: „Konia, Konia! Królestwo za konia!”.

Frazy z Szekspira w nieporadnych 
ustach aktora brzmią niepewnie, nie ukła-
dają się w sensowną całość i tracą na war-
tości. Wydaje się, że to tylko „słowa, słowa, 
słowa”. A jednak, kiedy Trela w końcu wy-
głasza słynny monolog „być albo nie być”, 
moc słów Szekspira powraca i wybrzmie-
wa gorzko w kontekście wewnętrznej wal-
ki, którą toczy Barrymore, i jego zbliżającej 
się śmierci. Kunszt krakowskiego aktora 
jest zdecydowanie najsilniejszą stroną 
spektaklu. Posiada niezwykłą umiejętność 
metamorfozy i uchwycenia słodko-gorzkie-
go smaku wspomnień triumfów i porażek 
legendarnego amerykańskiego artysty.

A jednak, pomimo ciekawej struktury 
postaci i aktorskiej finezji Treli, spektaklowi 
brakuje temperatury. Po serii scenicznych 
woltaży John Barrymore odchodzi w ciszy, 
spowity przyciemnionym światłem, siedzi 
na tronie Ryszarda III i wygłasza monolog 
o przemijaniu. Reżyser korzysta ze starej, 
sprawdzonej i niestety przewidywalnej 
konstrukcji spektaklu, który uparcie zmie-
rza do znanego końca. Widzom pozostaje 
oklaskiwać kunszt wielkiego Jerzego Treli 
i rozejść się do domów. To, czego w tym 
spektaklu brakuje, to właśnie uszczypnię-
cie emocji. Refleksja, która pozostanie po 
wyjściu z teatru. Ten dreszcz, który dopada 
widza w ciemnej kinowej sali, kiedy kończy 
się Birdman.

Teatr STU (Kraków) 
Wielki John Barrymore 
na podstawie tekstu Williama Luce’a 
reżyseria: Krzysztof Jasiński 
w roli głównej: Jerzy Trela 
w roli suflera: Aleksander Fabisiak 
tłumaczenie: Elżbieta Woźniak 
premiera: 16 maja 2013

Miał zagrać Ryszarda III, zagrał smutną 
niemożność zagrania kogokolwiek. Histo-
ria Johna Barrymore’a jest raczej banalna, 
można nawet rzec – hollywoodzka. Wielki 
aktor umiera, bo o dno butelki wódki roz-
trzaskał się jego amerykański sen. Jack 
Daniels zstąpił z półki i stał się człowie-
kiem. Aktorzy to wszak „ścierwojady”, 
a ścierwa trudno przełknąć. Gdy pamięć 
zawodzi i ciało staje się odstręczającą ka-
rykaturą samego siebie, tym bardziej nie 
sposób poić się czymś, co nie przenosi 
udręczonego, zawstydzonego „ja” w świa-
ty równoległe – tam, gdzie rozochocone 
dymem cygar kobiety chętnie rozkłada-
ją nogi, gdzie sztuka zawsze jest Sztuką, 
a teatr przypomina raj utracony…

Wielki John Barrymore w reżyserii Krzysz-
tofa Jasińskiego zdaje się żałobną laurką, 
próbą zajrzenia w intymny świat aktora 
zmagającego się z widmem śmierci. Dra-
mat rozpadającej się tożsamości zosta-
je jednak boleśnie przyćmiony trudnym 
do zniesienia patosem. Reżyser jakby za 
wszelką cenę próbuje uwznioślić to, co 
z natury jest paskudne i brzydkie. Oczysz-
cza umieranie z obrzydlistwa. Tracący pa-
mięć, a więc prawie martwy artysta, jest 
jednocześnie dowcipny i żenujący. Mini-
malistyczna scenografia wsparta zasadą 
wybujałej dosłowności (skoro odchodzi 
legenda, śmierć, zwykle raczej rzadko tak 
subtelna, jak chciałby ją widzieć Jasiń-
ski, musi wyleźć zza królewskiego tronu) 
współgra z próbą przedstawienia umiera-
nia jako spektaklu. 

Tak jak oscylująca już na pograniczu 
życia i nicości babka Zbigniewa Libery 
obsesyjnie przekręcała nocnik w rytmie 
kolejnych zdrowasiek, tak John maniakal-
nie próbuje odtworzyć radosne, bolesne 
i chwalebne tajemnice swojego – prywat-
nego i zawodowego – życia. W opowieści 
szuka przedłużenia egzystencji. Paradok-
salnie jednak dokonuje swego rodzaju 
samobójstwa. Jego narracja jest bowiem 
przerywana i niespokojna, a co gorsze – 
nie znajduje poklasku. Nie ma chyba nic 
bardziej przygnębiającego dla aktora niż 

przywyknąć do bycia niescenicznym, czyli 
niezdolnym do przeistaczania niewidzial-
nego w widzialne, ucieleśniania tego, co 
poza teatrem istnieje li tylko jako płynne 
i niepewne. Aktor mieszka w swoich po-
staciach – gdy zapomina ich losy, staje się 
niejako bezdomny, by nie powiedzieć: bez-
użyteczny. Śmierć zostaje utożsamiona 
z niemożnością powtórzenia. Pięknie Jerzy 
Trela odgrywa dramat człowieka, który tra-
ci dom, bo pamięć mu się zmęczyła. Osten-
tacyjnie, chociaż z niemałą dozą czułości, 
ośmiesza swojego bohatera, by nie można 
już było się z niego bardziej śmiać. Tym sa-
mym niejako go ocala. Podobnie jak chroni 
spektakl Jasińskiego przed popadnięciem 
w te rejestry kiczu, z których nie da się 
wydestylować nawet najdrobniejszych śla-
dów czystych dźwięków. 

Najczystszym, najmniej pretensjonal-
nym obrazem w całym przedstawieniu jest, 
wyabstrahowany z kontekstu biograficzne-
go Barrymore’a, dramat człowieka, który 
w nagłym błysku świadomości orientuje 
się, że kurtyna już opadła, i że nic nie da 
się zrobić. Choremu na alkoholizm, wyco-
fanemu i zdziecinniałemu Johnowi staje 
przed oczami jego własna marność, zosta-
je bez tekstu i bez reżysera. „Ja” złożone ze 
skrawków dawnych lektur i pożyczonych 
tożsamości okazuje się złudzeniem. Barry-
more musi wyprzeć się i Hamleta, i Ryszar-
da, jakkolwiek mocno byłby z nimi związa-
ny, aby zachować resztki, nadszarpniętej 
starczą niedołężnością, godności. Tylko 
tak, choć zdruzgotany, do końca utrzyma 
(przed samym sobą) pozory sprawczo-
ści. Tutaj wyrafinowana groteska spotka 
się z nieprzegiętym tragizmem, co z kolei 
winno się spotkać ze stojącym aplauzem 
publiczności.  

Alicja Müller

Ćwiczenia z (nie)pamięci

Wielki John Barrymore, fot. Dawid Linkowski
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Jesteśmy w poczekalni, w punkcie niedo-
określonym, w miejscu przejścia. Przej-
ścia między życiem a śmiercią, młodością 
a starością, rodzinnym szczęściem a tra-
gedią. Widownię ustawiono bezpośred-
nio na scenie, w głębi. Naprzeciwko, na 
środku – rząd drewnianych krzeseł jak na 
dworcu czy w hali odlotów. Przez scenę 
biegną tory kolejowe, które donikąd nie 
prowadzą. Lear z wysiłkiem pcha po nich 
metalową klatkę, do której powrzucano 
drewniane krzesła. Symbol swojego kró-
lestwa? Symbol działania, które nic nie 
zmienia? 

Na dodatek w pewnym momencie opada 
kurtyna przeciwpożarowa i zamyka akto-
rów i widzów w tej chorobliwej, nieprzy-
jemnej strefie, w klaustrofobicznej nicości. 
Stąd nie ma już wyjścia. Trzeba obserwo-
wać rozgrywające się wydarzenia lub stać 
się ich uczestnikami. Nic nie pomoże, na-
wet deus ex machina, czyli nadmuchiwana 
zjeżdżalnia, która pojawia się w samolo-
tach w czasie wypadku lub jakiegoś zagro-
żenia i jest wyjściem ewakuacyjnym. Tu 
nawet ona nie jest sposobem ucieczki, bo 
bohaterowie, którzy nią zjeżdżają, wpadają 
tym samym w epicentrum nieszczęśliwych 
wydarzeń.

Aktorzy od początku stoją na scenie. 
Kogo wypatrują w otwartych drzwiach? 
Wchodzących widzów czy swojego króla? 
Lear (Jerzy Trela) nadejdzie jednak z zupeł-
nie innej strony. Pcha przed sobą – niczym 
biedny, samotny starzec – niemiłosiernie 
skrzypiący wózek. Wysypuje się z niego 
mąka. Przez kilka minut będzie z nim jeź-
dził po scenie, zostawiając za sobą ślad, 
w ten sposób wyznaczając granice swo-
jego królestwa. I już nie wiadomo, czy jest 
majestatycznym władcą, pełnym dostojeń-
stwa, czy błaznem, zdziecinniałym, zrzędli-
wym starcem podobnym do innych. 

Bardzo interesująca jest tutaj reżyse-
ria świateł. Reflektory oświetlają aktorów 
w taki sposób, że ich duże cienie obserwo-
wać można na podłodze, ścianach i kurty-
nie przeciwpożarowej. Wydarzenia i relacje 
są w ten sposób paradoksalnie nie tyle 

Zdrada! Zdrada! Zdrada! Pierwsze kwestie 
spektaklu Kto wyciągnie kartę wisielca, kto 
błazna?, które wykrzykuje Edmund, mówią 
nam, o czym będzie cała rzecz. Lojalność, 
uczciwość, wdzięczność – to słowa, któ-
re niosą duże znaczenie, jednak zamienić 
je w czyny nie jest łatwo. To, co dają nam 
nasi rodzice, jako dzieciom, my (w teorii) 
zwrócimy im, gdy już będą starzy.

Spektakl ten opowiada w równym stopniu 
o dorastaniu, co o starzeniu się. Przedsta-
wia dwa pokolenia: dzieci i rodziców. Każ-
de z nich chce być wolne, autonomiczne, 
żyć własnym życiem. Jednak młodsi są 
zależni od starszych. Dążą do zdobycia 
władzy, chcąc wreszcie wieść swoje życie, 
wznosząc własne „ja” na piedestale. Para-
doksalnie jednak ta autonomia prowadzi 
ich do upadku – Zarówno tych starszych, 
jak i tych młodszych. Oba pokolenia nie 
wiedzą, że łączy je nierozerwalna więź 
zależności. Dwaj ojcowie w spektaklu, 
odsyłając swoje dzieci na wygnanie, tra-
cą jednocześnie jakąś część siebie, bez 
której stają się nieporadni, coraz bardziej 
niszczeją, wewnętrznie umierają. Z punktu 
widzenia psychologicznego jest to bardzo 
silny emocjonalnie spektakl, traktujący 
o roli dwóch pokoleń – tego, które powoli 
odchodzi oraz tego, którego panowanie do-
piero się rozpoczyna. Reżyser Paweł Miś-
kiewicz stawia trudne pytania – jak daleko 
właściwie powinna się posuwać lojalność 
wobec naszych rodziców, a w jakim stop-
niu należy się zbuntować?

Te ważne kwestie dotyczące walki po-
koleń o dominującą rolę w społeczeństwie 

Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna?, fot. Dawid Linkowski

zwielokrotnione, co osłabione – ich war-
tość i moc niknie. Lear mówi przecież: kim 
jestem? Learem czy cieniem Leara? Wszy-
scy są tu swoimi własnymi cieniami.

Miśkiewicz wyciął z Króla Leara wąt-
ki polityczne – nie ma np. książąt, którzy 
starają się o małżeństwo z córkami wład-
cy. Reżyser analizuje starzenie się. Lear 
przestaje być królem, staje się zwykłym 
człowiekiem: zniedołężniałym, śmiesz-
nym, gderającym starcem. Jedną z najcie-
kawszych scen jest ta, w której córki będą 
targować się z nim o liczbę rycerzy, która 
ma przybyć z ojcem i gościć najpierw u Go-
neryli, potem u Regany. Córki są do bólu 
praktyczne, co odziera ten moment ze 
wzniosłości. Rodzina nie może się ze sobą 
w żaden sposób porozumieć. Marudny 
staruszek siada na łóżku, włącza telewizor 
i ogląda western; żąda zupy; jest gderający 
i niecierpliwy – w tej roli Jerzy Trela jest 
mistrzowski. Jego orszak to też swoisty 
chór starców, chór Learów.

Drugą świetną sceną jest ta, w której 
Edgar przebiera się za biednego Tomka, 
opętanego żebraka. Paweł Tomaszewski 
jest w tej roli fenomenalny. My jesteśmy 
sztuczni – to jest prawdziwy człowiek, po-
wie o nim Król Lear. Z postaci granej przez 
Tomaszewskiego wyziera swego rodzaju 
ludzka zwierzęcość, pierwotność i jedno-
cześnie niepokojące wynaturzenie.

W wielu miejscach tego bardzo intere-
sującego przedstawienia natłok skojarzeń, 
cytatów i odwołań jest zbyt duży – zbyt 
wiele jest tu przemieszanych estetyk, 
utrudniających odbiór. Z drugiej zaś strony 
– potencjał czasem nie został w pełni wy-
korzystany. Część rycerzy Leara stanowią 
muzycy grający na klarnecie, puzonie, fa-
gocie i oboju. Muzyki jest tu jednak mało, 
a mogłaby przecież budować i wzbogacać 
wiele scen. 

„Młodych nie można pouczać, mło-
dym trzeba dawać przy-
kład” – powiedział Je-
rzy Trela na spotkaniu 
po spektaklu. A jak to 
jest z Królem Learem?  
I kim tak naprawdę sta-
je się Lear w momencie, 
w którym Szekspir zaczy-
na opowiadać w drama-
cie jego historię? Jaką 
kartę wylosował? Błazna 
czy jednak nadal króla?

Małgorzata Całka

Błazny i Wisielce

Karolina Przystupa

Dostojny władca czy  
zdziecinniały staruszek? 
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reżyser ukazuje z dużą dawką humoru, jed-
nocześnie jest on czarny. Ta tragikomedia 
zamienia się w ciąg niekontrolowanych 
przemówień i działań. Wydaje się, że sza-
leństwo króla Leara (w tej roli wspaniały 
Jerzy Trela) powoli udziela się pozosta-
łym uczestnikom spektaklu. Zdrada naj-
starszych córek Leara, Goneryli (Dorota 
Godzic) i Regany (Dominika Bednarczyk), 
staje się początkiem wszechobecnego 
szaleństwa, ład zostaje przemieniony 
w postępujący chaos i degradację otocze-
nia. Dosłownie. Jednym z mocniejszych 
punktów spektaklu jest jego nieprzewi-
dywalność. Irracjonalność niektórych 
zachowań głównych bohaterów jest jak 
szamotanie się w celu uwolnienia z sieci 
zależności, znalezienia własnego miejsca 
w społeczeństwie. Są to próby dominacji 
i zwrócenia na siebie uwagi. 

Warto również wspomnieć o scenogra-
fii, która jest obrazem odwróconego świa-
ta – publiczność nie siedzi na widowni, ale 
również znajduje się na scenie. W pewnym 
momencie na opuszczonej kurtynie wy-
świetlone zostają projekcje krzeseł – my 
również jesteśmy bohaterami tego przed-
stawienia – kwestie dotyczące starości 
i obcowania z nią dotyczą  każdego z nas.

Zdecydowanie największą scenogra-
ficzną atrakcją spektaklu, która zadała 
widzom niemałą zagadkę, była powoli 
nadmuchiwana samolotowa zjeżdżalnia. 
Na początku przypominała rosnącego 
w siłę stwora, aby po chwili z impetem roz-
łożyć się jako ślizgawka, po której od tej 
pory zjeżdżają co pewien czas na scenę 
kluczowe postacie spektaklu.

Na sam koniec warto przypomnieć jesz-
cze, jakże ważny, tytuł spektaklu: Kto wycią-

Alicja Müller

Hera, koka, hasz i… Szekspir

Trudno orzec, czy William Szekspir, gdyby 
mógł jeszcze marzyć, też chciałby złoty 
strzał. Albo czy – jeśli by już ćpał – dzie-
liłby się, dajmy na to, heroiną z innymi 
nieśmiałymi chłopaczkami. Być może 
krzyknąłby „królestwo za działkę!” albo 
chociaż napisałby dramat o dwóch skrę-
tach z Werony. Głupio jednak rozwodzić 
się nad potencjalną podatnością autora 
opowieści o kobietach zakochujących się 
w osłach na substancje, by tak rzec „wy-
skokowe”, skoro i tak nie sposób wzbić się 
ponad słowa, słowa, słowa. I nawet, wie-
lokrotnie wywoływana przez rozochoconą 
publiczność do tablicy/gitary/akordeonu, 
Święta Panienka („M-A-R-I-A!!!”) tutaj nie 
pomoże. Niemniej, zaproszenie zespołu  
The Tiger Lillies na Festiwal Szekspirowski 
było strzałem w dziesiątkę. Teatr został 
wniebowzięty. W niebo dość makabryczne, 
bliższe Pasoliniemu niż Biblii, ale niezmien-
nie pociągające, a nawet – podniecające. 

Na początek mały wtręt autobiograficzny 
– czasem nawet recenzenci muszą za-
dbać o swoje, totalnie wszak zależne od 
narracji, „ja”. Otóż: gdy osiem lat temu po 
raz pierwszy zasiadałam na widowni Festi-
walu Szekspirowskiego i po raz pierwszy 
dziwiłam się, że Gertruda może wyglądać 
jak czajnik do herbaty, a Hamlet nie nosić 
majtek, długo nie mogłam powściągnąć 
zachwytu. To było jak teatralna inicjacja 
(nagle orientujesz się, że wielkomiejski  
dark-room może wyrosnąć na czaszce 
biednego Yoricka bez zamienienia owej 
czaszki w bezczelny erotyczny gadżet). 
Później widziałam jeszcze niezliczoną 
ilość dziwactw, nieraz rycząc z bólu jako 
ten ranny łoś. Praktyka postmodernistycz-
nych przepisań uczy pokory. I tak – moż-
na dziwić się mieszaniu Białoszewskiego 
z Otellem albo Julii w ciele przystojnego 
statkowego majtka, ale nie sposób pozo-
stać niewzruszonym ich, czasem naiwną 
i fajtłapowatą, a przez to rozczulającą, wy-
wrotowością. Podobnie czymś tak niego-
dziwym byłoby niezauważenie szekspi-
rowskiej duszy w zespole The Tiger Lillies. 
Nie chodzi tutaj jednak o same mroczne, 
upiorne piosenki, z których każda – bę-
dąc zaledwie przechodnim półcieniem, gra 

gnie kartę wisielca, kto błazna? Co on wła-
ściwie znaczy i z kogo tak naprawdę Paweł 
Miśkiewicz w tym spektaklu robi błazna? 
Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa jest 
taka, że to starość robi z nas błaznów. Jed-
nak na młodym pokoleniu reżyser także nie 
pozostawia suchej nitki, ośmieszając chęć 
jego błyszczenia i dominacji, zaznaczając 
jednak niejednoznaczność ludzkiej natury. 
Spektakl ten to zabawna i udana farsa, jed-
nak boleśnie prawdziwa.

Finał Konkursu o Złotego Yoricka
Teatr im. Słowackiego  
Małopolski Ogród Sztuki (Kraków)
Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna?
scenariusz, reżyseria i opracowanie  
muzyczne: Paweł Miśkiewicz
scenografia i kostiumy: Barbara Hanicka
reżyseria światła i multimedia:  
Marek Kozakiewicz
współpraca dramaturgiczna:  
Joanna Bednarczyk (PWST)
kierownictwo muzyczne: Halina Jarczyk
konsultacja choreograficzna: Iwona  
Olszowska
konsultacja kaskaderska: Tadeusz Widomski
obsada: Jerzy Trela (gościnnie), Dominika 
Bednarczyk, Monika Frajczyk (PWST)
Dorota Godzic, Grzegorz Mielczarek, 
Tomasz Międzik, Jerzy Światłoń, Paweł 
Tomaszewski (gościnnie), Michał Wanio 
(gościnnie), Stanisław Cichoń, Stanisław 
Faliński, Adam Haraburda, Hubert Schaffer, 
Włodzimierz Żurek
muzycy: Andrzej Czechowski, Ryszard Osiak, 
Eugeniusz Studnicki, Marek Włodkowski
premiera: 26 czerwca 2015

Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna?, fot. Dawid Linkowski
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osobną tragedię o podłożu egzystencjalno- 
-religijno-artystycznym, lecz także o podej-
ście do samego faktu istnienia. Życie po-
dobne jest bowiem do halucynacji. 

Zespół The Tiger Lillies tworzą trzej 
dojrzali, ostrzy – zarówno w sensie wi-
zualnym, jak i brzmieniowym – panowie, 
którym nieobcy zdaje się żywioł bluź-
nierstwa i profanacji, tak potrzebnych 
do tworzenia kontrhistorii. Makabryczna 
magia przedwojennego Berlina i dzikość 
nieustraszonych punkowców, chociaż 
związane z Szekspirem na zasadzie raczej 
odległych, by nie powiedzieć naciąganych, 
asocjacji przemieniły scenę Teatru Szek-
spirowskiego w obraz z rodem z filmów 
o czasach elżbietańskich. Podchmielona, 
rozkołysana publiczność żywo reagująca 
na sceniczne dzianie się i z przytupem 
domagająca się więcej niejako ucieleśni-
ła aurę, którą zwykle możemy sobie tylko 
wyobrażać. Prowokacja i kabaret, Bertolt 
Brecht i Kurt Weill, muzyka cygańska, fran-
cuskie chanson i surrealistyczny czarny 
humor – to połączenia tyleż radykalne, ile 
absolutnie wyzwalające. Muzycy tworzą 
bowiem świat poza granicami sztuk, igno-
rując wszelkie pojęcia-wydmuszki. Ich re-
alność to rzeczywistość wyabstrahowana 
z zasad politycznej poprawności i codzien-
nej obyczajowości. Zaludniają ją postaci 
upadłych bohaterów, sprośnych wygnań-
ców z akordeonami. Ich koncerty są zaś 
jak inwazja zakazanego piękna. Patrzenie 
staje się perwersją, życie żywym piekłem.

The Tiger Lillies (Wielka Brytania)
muzycy: Martyn Jacques, Adrian Stout,  
Jonas Golland 

Małgorzata Całka

Nic nie jest stałe

Miłość, nienawiść, śmiech, śmierć, ból, 
szybko zmieniający się świat uczuć – od 
tych najpiękniejszych po te najbardziej 
tragiczne. To znaki szczególne spektaklu 
otwierającego SzekspirOFF.

Migotliwa przestrzeń to spektakl dyplomo-
wy trzech młodych aktorek: Magdaleny 
Maścianicy, Natalii Matuszek oraz Izabeli 
Zerwiłebskiej w reżyserii Joanny Grabo-
wieckiej. Mieszają one poezję Różewicza 
(spektakl oparty jest na improwizacji i tek-
ście Duszyczki  Różewicza) z trzema drama-
tami Szekspira – w ten sposób na scenie 
pojawia się pięć postaci szekspirowskich: 
Desdemona, Otello, Romeo, Julia i Hermia. 
Sporo tu tekstu, ale w większości jest to 
monolog. Pierwsze zdania, które postacie 
wypowiadają w spektaklu, są określeniem 
ich tożsamości: „Ja, Hermia, myślałam, że 
jestem śmieszna, a byłam nieśmiała (...) 
Ja, Romeo, byłem dzieckiem, dziś jestem 
kochankiem (...) Ja, Desdemona, staram 
się być, kocham każdym oddechem, mój 
mąż może wszystko, co chce ode mnie, 
może ze mną wszystko (...)”.

Tytułowa migotliwa przestrzeń to świat 
złożony ze strzępów uczuć, przeplatają się 
tu miłość, nienawiść, pożądanie, gniew, 
smutek tęsknota, radość. W spektaklu 
tematem przewodnim staje się erotyka 
i przemoc. Pomimo iż Joanna Grabowiec-
ka w dużym stopniu zaakcentowała zna-
czenie cielesności, to zrobiła to w sposób 
niezwykle zawoalowany, a jednocześnie 
dojmujący. Przedstawienie jest bardzo 
gwałtowne, agresywne. Dużo w nim prze-
mocy, i to tej fizycznej. Czy w dzisiej-
szym świecie nie ma miejsca na czułość, 
o wszystko trzeba walczyć? – zdają się 

pytać bohaterzy spektaklu. Czułość to 
słabość, wyrażanie uczuć obezwładnia, 
czyni nieporadnym. Brak emocji pozwala 
Otellowi na utrzymanie władzy nad Desde-
moną. Migotliwa przestrzeń przywodzi na 
myśl niestałość, ulotność – w jednej chwili 
z wielkiej miłości i oddania rodzi się gniew 
i nienawiść. Nic nie jest stałe, nic nie jest 
pewne poza  śmiercią. Desdemona w obli-
czu tego faktu mówi, że wybrała umieranie 
– takie, którego bardzo silnie doświadcza.

Siła przekazu tego spektaklu nie tkwi 
w warstwie tekstowej, która miejscami 
wydaje się zbyt długa i mdła. Jest to teatr 
fizyczny, każdy gest i dotyk mają tutaj zna-
czenie. Dużą rolę odgrywa tu również sym-
boliczna scenografia oraz stroje aktorek. 
Biel, czerń i czerwień pozwalają nam zo-
rientować się w stanach uczuć i emocjach, 
jakie kierują postaciami. Za pomocą mąki, 
pokruszonej kredy i wieszaków na scenie 
stworzone zostają nowe, wnoszące inne 
znaczenie do całości, przestrzenie. Ważna 
jest również muzyka, wzmagająca napię-
cie w kluczowych momentach spektaklu. 
Migotliwa przestrzeń to spektakl, w któ-
rym niewinność i subtelność zderzają się 
z przemocą i brutalnością, gdzie współist-
nieją miłość, ból i rozkosz.

SzekspirOFF 
Joanna Grabowiecka (AT Warszawa) 
Migotliwa przestrzeń 
współpraca scenograficzna:  
Julia Malinowska 
światło: Andrzej Król 
muzyka: Jacaszek, Soap Kills, White Noise, 
Tord Gustavsen Ensemble, Aqualung 
dźwięk i opieka techniczna: Maksymilian 
Michasiów 
współpraca techniczna: Dominik Szarwacki 
występują: Magdalena Maścianica, Natalia 
Matuszek, Izabela Zerwiłebska 
premiera: 23 stycznia 2015 

The Tiger Lillies, fot. materiały  prasowe Migotliwa przestrzeń, fot. Greg Goodale
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Drewniane foyer Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego to niewielkie, surowe po-
mieszczenie, wywołujące nieco klaustro-
fobiczne wrażenie. Miejsce idealne do 
(psycho)analizy dziwacznej, niezdrowej 
miłości – albo raczej relacji dwojga ko-
chanków: H i O, czyli Hamleta i Ofelii.

Bohaterowie wyglądają na młodych pra-
cowników korporacji, świeżo upieczonych 
absolwentów jakiegoś nudnego kierunku 
studiów. On (Piotr Misztela) w czarnym 
garniturze i białej koszuli, ona (Anna Ra-
kowska) w koku, okularach w białych 
oprawkach, koszuli i czarnej spódnicy. 
Próbują ze sobą rozmawiać, dogadać się, 
próbują prosić o pomoc zgromadzoną po 
obu stronach wzdłuż sceny publiczność. 
Wyniszczająca relacja musi skończyć się 
jednak tragedią.

Scenografię tworzą pusta przestrzeń, 
drewniane ściany, prosty stół, krzesła – 
wszystko, co zastane. Ta rozmowa, ta 
scena między Hamletem i Ofelią mogłaby 
się odbyć w każdym miejscu. Aktorzy po-
trzebują tylko kilku rekwizytów: listów mi-
łosnych, kartek z drobnymi zapiskami. Czy 
więc Hamlet i Ofelia to everyman i every-
woman? 

Godzinny spektakl zbudowany jest na 
bazie jednej sceny szekspirowskiego dra-
matu. Kochankowie prowadzą ze sobą nie-

Spektakl MacDeath Teatru Strefa Otwarta 
w reżyserii Anny Rakowskiej i Piotra Misz-
teli to swobodna wariacja na temat tragedii 
Szekspira, skupiająca się głównie na relacji 
tytułowego bohatera z żoną. Ujęty w klesz-
cze kobiecej żądzy władzy i męskiej chuci 
sprawia, że zostaje królem w następstwie 
dokonanego morderstwa. 

Przedstawienie zaczyna się od rucho-
wego pojedynku kobiety i mężczyzny (w 
tej roli oboje reżyserów spektaklu) przy 
dźwiękach pasodoble. Akcja rozgrywa się 
w pustej przestrzeni, w której znajdują się 
tylko trzy krzesła i dwa kieliszki do wzno-
szenia toastu. Ubrana w dopasowaną 
czarną bluzkę i długą czerwoną spódnicę 
Lady Makbet, dominuje – także w planie 
kolorystycznym – nad swym małżonkiem, 
ubranym w białe spodnie i koszulę oraz 
w kamizelkę. Relacja sił zaprezentowana 
w inauguracyjnej scenie utrzymuje się do 
końca spektaklu.
Małżonkowie doświadczają proroctwa 
wiedźm, prowadzą dyskusję na temat zabi-
cia króla, a wreszcie wyprawiają wieczerzę 
po koronacji, w trakcie której doznają obłę-
du, widząc zjawę zabitego króla. Ten dość 
jasno określony wątek fabularny sprawia, 
że MacDeath dotyczy przede wszystkim 
sprawy zakulisowej, to znaczy małżeń-
skiej, presji. Widzimy więc tę parę w trak-
cie kłótni, w czasie toczenia wewnętrznej 
walki, aż wreszcie szantażu, w którym Lady 
mówi, że jeśli Makbet nie zabije króla, to ni-
gdy jej nie posiądzie. Przypatrując się im 
niejako zza kotary alkowy, widzowie zosta-
ją bezpośrednio wciągnięci do gry. Aktorzy, 
zupełnie wychodząc z ról, zwracają się 
bezpośrednio do odbiorców, wymagając 
od nich reakcji słownej lub ruchowej, usto-
sunkowania się na bieżąco wobec konkret-
nej sceny. Okraszając owe exodusy garścią 
zaczepek, występujący niweczą każdora-
zowo świat, który stworzyli – a potem do 
niego jak gdyby nigdy nic wracają.
Publiczność zostaje wciągnięta w spektakl 
także w bardziej dosłowny sposób, np. do 
odczytania kwestii wiedźm na wrzosowi-
skach czy przecierania podłogi, kiedy Lady 
Makbet wydaje się, że jest brudna od krwi. 

bezpieczną rozmowę, jakąś chorą grę. Ofe-
lia na rozkaz ojca próbuje zerwać związek 
z Hamletem. Ciągle wspomina o wstąpie-
niu do klasztoru, jednocześnie nieustannie 
prosi Hamleta, by potwierdził jej swoją mi-
łość. Wchodzimy w ich codzienności, widzi-
my ich w bardziej ludzkim, mniej szekspi-
rowskim, mniej teatralnym świetle. Hamlet 
lubi kanapki z łososiem. Ofelia dostaje na 
urodziny różne niepotrzebne przedmioty 
i bawi się z mężczyzną w ciuciubabkę. 

Początkowo spektakl wydaje się tro-
chę banalny, nieco amatorski, może zbyt 
prześmiewczy, bo co właściwie jeszcze 
można dodać do tych tomów analiz i setek 
teatralnych ujęć Hamleta? Okazuje się, że 
coś jeszcze można. Na tym polega rów-
nież moc Szekspira i głębia nakreślonych 
przez niego postaci. Przedstawienie nie 
jest drwiące – pod płaszczykiem chichotu 
widowni i zabawnych gagów kryje się głę-
boki smutek tej skomplikowanej miłosnej 
relacji.

Przedstawienie oparte jest w dużej 
mierze na improwizacji i bardzo udanej 
interakcji z widzami. Publiczność chętnie 
zabiera głos, podaje aktorom przedmioty, 
o które proszą, a nawet więcej – odbiorcy 
wychodzą na scenę i uczestniczą w akcji. 
Pojawia się też wątek autotematyczny, 
bo oto Hamlet przestaje być Hamletem, 
a staje się aktorem grającym Hamleta. Ale 
tak też jest w dramacie Szekspira: tytuło-
wy bohater wyznaje, że w pewnym sensie 
jest aktorem, który tylko udaje szaleństwo. 
W nieco komediowej i zabawnej atmosfe-
rze, w której tekst Szekspira jest na nowo 
przepisany i włożony w usta młodych, 
współczesnych nam ludzi, przez śmiech 
obserwujemy tragedię i dramat ich zawi-
kłanej relacji. „W imię ojca”, powiedział 
w pewnym momencie widz siedzący obok 
mnie i jest to najtrafniejsze określenie rela-
cji dwojga bohaterów, uwikłanych w uczu-
cia i związki, pogrążonych w trudnych rela-
cjach rządzącymi ich czynami.

SzekspirOFF
Teatr Strefa Otwarta (Wrocław)
H(2)O
reżyseria i wykonanie: Anna Rakowska,  
Piotr Misztela 
opieka artystyczna: prof. Mirosław Kocur 

Karolina Przystupa 

W imię ojca

Joanna Żabnicka

Ku marzeniom!

H(2)O, fot.  Greg Goodale
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Wywołujące poniekąd komiczny efekt pa-
rabazy nie tylko udaremniają iluzyjność 
oglądanych wydarzeń, ale także utrudnia-
ją skupienie się na pilnym śledzeniu ak-
cji – zwłaszcza wtedy, kiedy Makbet pyta 
widzów, czy byłby dobrym królem Polski 
(nie Szkocji!) i po przy uprzednim przedsta-
wieniu obietnic wyborczych, szykuje się do 
wygłoszenia exposé.
Należy też zwrócić uwagę na pewną nie-
spójność, jaka wkradła się do pomysłu 
inscenizatorskiego. Mocno okrojony tekst 
w ujęciu Teatru Strefa Otwarta obrósł sym-
bolami i metaforami z różnych porządków: 
obiecująca Makbetowi władzę Lady kusi 
go jabłkiem niby Ewa w raju; aby ukryć 
zamiary zabójstwa przy stole (za którym 
siedzi niewidzialny król) oboje zakładają 
gładkie karnawałowe maski – piszę o tym, 
by zwrócić uwagę na mnogość inspiracji 
i zapożyczeń, które świadczyć mogą o bra-
ku spójnej koncepcji produkcji, podobnie 
jak refleksyjna pointa, z jakiej dowiaduje-
my się, że leżący na ziemi państwo Makbet 
chcieli tylko spełnić swoje marzenia, zabi-
jając króla, ale nie udało im się do końca 
spełnić.
MacDeath jest opowieścią dość nieskom-
plikowaną, choć niezrozumiałą, jeśli cho-
dzi o motywacje – zarówno bohaterów, 
jak i reżyserów. Przedstawienie to jednak 
spotkało się z pozytywnym odbiorem ze 
strony widzów, którym chyba jednak odpo-
wiada to, że są w produkcji potrzebni – że 
grają rolę.

SzekspirOFF
Teatr Strefa Otwarta (Wrocław)
MacDeath
reżyseria i wykonanie: Anna Rakowska,  
Piotr Misztela 

Anna Bajek

Brawa na bruku

Performans Anny Ludwickiej-Mani będzie 
prezentowany w różnych lokalizacjach 
przez większość festiwalowych dni. Ze 
względu na niedomkniętą formę, trudno 
stwierdzić, czy codziennie będzie przebie-
gał tak samo, czy coś ulegnie modyfikacji. 
Interpretacja aktorki nie jest „wywrotowa”, 
oburzająca, zaskakująca. Raczej nasta-
wiona na przypadkowych przechodniów, 
którzy zatrzymają się na parę minut, by 
wysłuchać którejś z najsłynniejszych kwe-
stii napisanej przez Szekspira.

Strojna suknia, kojarząca się z teatrem 
elżbietańskim, od razu rzuca się w oczy. 
Kobieta mówi, że jest początkującą ak-
torką, przyjechała specjalnie do Teatru 
Szekspirowskiego w poszukiwaniu pracy. 
Niestety, w teatrze powiedziano jej, że nie 
zmieści się na scenie (strój jest faktycznie 
dość spory). No i teraz czyta fragmenty 
dramatów na ulicy, bo, jak mówi, „Szekspir 
największym pisarzem był”.

W Literami po bruku mówione pojawiają 
się najbardziej rozpoznawalne monologi 
z Romea i  Julii, Makbeta, Snu nocy letniej, 
Hamleta, Juliusza Cezara. Ktoś pyta, czy 
są sonety. Nie ma, ale będzie można po-
słuchać ich na koncercie w Teatrze Szek-
spirowskim. Ktoś wypytuje o szczegóły 
dotyczące innych przedstawień zapowia-
danych w programie, ale nie otrzymuje od-
powiedzi. Ktoś stwierdza: „Chyba chodzi 
o ten Festiwal Szekspirowski”, wydarzenie 
ma więc charakter promocyjny. Odczyty-
wane po sobie kwestie nie nawiązują do 
poprzednich, nie ma tu ciągłości, konse-

kwencji w wyborach – aktorka podpytuje 
przechodniów, co chcieliby usłyszeć, ale 
odpowiedzi są raczej niemrawe. Dłuż-
szą chwilę szuka nowego pomysłu, tra-
cąc uwagę otaczającej ją grupki. Można 
spróbować zrobić sobie quiz i po jak naj-
mniejszej liczbie słów, zgadywać z jakiego 
dramatu pochodzi fragment. A na koniec 
zweryfikować swoją odpowiedź, bo artyst-
ka po każdym cytacie zdradza tytuł dzieła, 
czasem dorzuca akt, scenę i postać. Spę-
dziłam w okolicy aktorki chyba najwięcej 
czasu, około pół godziny, i niestety spec-
trum możliwości zaczęło się wyczerpywać, 
pojawiły się powtórki, co podkreśla doraź-
ność akcji.

Przeszkadza muzyka z pobliskiej ka-
wiarni, a artystka nie ma siły przebicia, nie 
ma nagłośnienia. Od pasa w dół usztywnia 
ją suknia, nie może więc wejść w bliższą 
interakcję, a w dłoni trzyma książkę, od-
pada więc również bardziej złożona gesty-
kulacja. Fragmenty są – w najprostszym 
tego słowa znaczeniu – przeczytane. Ni-
kła interpretacja nie pozwala odróżnić po 
samym tonie głosu tragicznej spowiedzi 
Hamleta od składników z zupy czarownic.

Postać grana przez aktorkę ma ma-
rzenie: chce zostać zauważona przez zna-
nego reżysera i grać w teatrze (co brzmi 
dodatkowo zabawnie, gdy obok przecho-
dzi Jan Klata). Czy doczeka się oklasków 
na prawdziwej scenie, o które tak proszą 
w ostatnich kwestiach Szekspirowscy bo-
haterowie, czy będzie musiała zadowolić 
się brawami przechodniów na ulicy?

SzekspirOFF
Literami po bruku mówione 
performans Anny Ludwickiej-Mani (Jelenia 
Góra)

Literami po bruku mówione, fot. materiały prasowe



Anna Bajek

Słowa, słowa, słowa i…  
gramy!

Pierwsze warsztaty na tegorocznym festi-
walu – Myślenie Szekspirem – odbyły się 
w sobotę w Czarnej Sali Teatru Wybrzeże. 
Zajęcia prowadziła Joanna Lisiewicz, na-
uczycielka języka polskiego, wykładająca 
również na Uniwersytecie Gdańskim. Na 
gorąco, po czterogodzinnym wysiłku – lub, 
jak się okazuje, przede wszystkim przy-
jemności – złapałam jedną z uczestniczek 
i podpytałam, jak szło tytułowe „myślenie”.

W ośmioosobowej grupie znalazła się za-
równo jedenastoletnia dziewczynka, jak 
i osoba starsza od mojej rozentuzjazmo-
wanej informatorki, która po wakacjach 
rozpocznie naukę w liceum. W szkole nie 
omawiała jeszcze Makbeta, a był to pierw-
szy tekst, w który wczytywali się uczestni-
cy – każdy starał się podejść do zadania 
jak najbardziej indywidualnie – fragmenty 
dramatu czytano na głos, co ułatwiło zro-
zumienie poszczególnych słów. Skupiono 
się między innymi na dialogach Makbeta 
i Lady Makbet – opisywano postaci, a po 

Mateusz Jażdżewski

Art Coaching, czyli kiedy 
artysta potrzebuje wsparcia

Idąc na wykład Art Coaching Pauliny Kwiat-
kowskiej, uśmiechałem się pod nosem 
i zastanawiałem się, co może mnie na nim 
czekać. Choć wciąż wierzę, że istnieją do-
brzy praktycy w tym nowo powstałym fa-
chu, to jednak trenerzy rozwoju osobiste-
go funkcjonujący w przestrzeni publicznej 
rzadko budzą moje zaufanie. Często wy-
dają się hochsztaplerami, którzy za odpo-
wiednią opłatą są w stanie obiecać wszyst-
ko – naukę hiszpańskiego w 8 tygodni, 
zajęcia jogi, kurs lidera biznesu, sprzedaw-
cy, męża idealnego i czego jeszcze dusza 
zapragnie. Na stronach internetowych co-
achów można znaleźć takie bon moty jak: 
„Zapraszam do podróży w poszukiwaniu 
bezcennych zasobów, których kopalnią je-
steś Ty sam” czy „Nie wystarczy być w od-
powiednim miejscu o odpowiedniej porze! 
Trzeba być jeszcze właściwą osobą!”.

Jednak nawet jeśli słowo „coaching” bu-
dzi ambiwalentne uczucia, to człon „art” 
przywołuje zazwyczaj pozytywne skojarze-
nia i z tej kombinacji może wyniknąć coś 
naprawdę ciekawego. Czym jest więc co-
aching dla artystów? Paulina Kwiatkowska 
tłumaczy, że pomaga artystom zdefiniować 
ich zawodowe i życiowe cele oraz dążyć 
do szczęścia. Prowadząca wykład podkre-
ślała, że nie pełni jednak funkcji mentora, 
doradcy ani terapeuty, ale raczej partnera 
do rozmowy, który słucha swojego klienta 
i zadaje mu wiele trudnych pytań. Podczas 
serii trwającej od 6 do 8 spotkań coach 
spotyka się z artystą, by przedyskutować 
jego cele, metody ich realizacji i przeszko-
dy, które dotychczas go blokowały. W mo-
delu idealnym taka współpraca powinna 
zakończyć się zmianą w życiu klienta, osią-
gnięciem celów i wyznaczeniem nowych. 

W teorii wszystko brzmi optymistycz-
nie, ale artyści rzadko należą do osób za-
fascynowanych biografią Steve’a Jobsa 
i skrupulatnie planujących kolejne cele za-
wodowe według mierzalnych wskaźników 
efektywności. Choć nie ma wątpliwości, 
że najwięksi twórcy teatru, filmu i muzyki 
często byli tytanami pracy, perfekcjonista-
mi i wizjonerami, to jednak radzili sobie 
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bez formalnych metodyk i coachowego 
wsparcia. Z drugiej strony, wydaje się, że 
ludziom kultury często brakuje siły w po-
konywaniu codziennych trudności. Nad 
zawodem artysty ciąży mit, że powinien 
pracować z powołania i nie zważać na tak 
błahe sprawy jak wynagrodzenie za swo-
ją pracę. Może warto, by ktoś z zewnątrz 
przypomniał mu, jak wiele jest warta jego 
praca? Z kolei zarządzający instytucjami 
kultury i managerowie kultury mogliby 
skorzystać z porad specjalisty, jak aser-
tywnie radzić sobie z decyzjami urzędni-
ków o kolejnych cięciach budżetów na ich 
działalność artystyczną. Wygląda na to, 
że Paulina Kwiatkowska i jej koledzy po 
fachu mogą mieć w sektorze kulturalnym 
ręce pełne roboty. Oby tylko przy planowa-
niu celów i rozwoju ich klienci nie zatracili 
ducha improwizacji i szaleństwa.

rys. Beata Pastuszko



samodzielnej pracy utworzono dwie pod-
grupy, które interpretowały tekst już z po-
działem na role. Zadaniem było przekształ-
cenie jednej z trzech scen – stworzenie 
parodii lub uwspółcześnienie języka, tak, 
by był bardziej zrozumiały i odpowiadał 
dzisiejszym realiom. Na przykład „być 
albo nie być” z monologu postaci, której 
przedstawiać nie trzeba, przybrało formę 
pragmatycznego „mieć albo nie mieć”, 
jednak zdecydowanie prostszego do za-
grania, wyczucia przez (może) początku-
jących aktorów. Całość według mojej roz-
mówczyni minęła tak szybko, jakby trwała 
jedynie dwadzieścia minut. W przyszłości 
myśli o aktorstwie i chętnie wybierze się 
na kolejne, jeszcze bardziej praktyczne 
warsztaty: Aby grało całe ciało!, które odbę-
dą się 4 sierpnia (10.00 – 13.00), również 
w Czarnej Sali (poprowadzi je Urszula Ko-
walska, aktorka grająca w Teatrze Muzycz-
nym i Teatrze Miejskim w Gdyni). Będą one 
stanowiły niejako kontynuację sobotniego 
spotkania z dramatami Szekspira. Moja 
roześmiana informatorka jeszcze parę lat 
temu, bardziej niż grą na scenie, była zain-
teresowana grą w piłkę nożną. Po raz kolej-
ny okazuje się, że nigdy nie jest za późno, 
żeby „nawrócić się na teatr”, więc może 
liczba uczestników kolejnych warsztatów 
zdąży jeszcze wzrosnąć?

Stuck in the Iconography of 
Chaos 
by Aleksandra Sakowska

Pawel Miskiewicz in his loose adaptation 
of King Lear, entitled Who Will Draw the 
Card of the Hanged Man, and Who that of 
the Fool? has trapped his Shakespearean 
and non-Shakespearean characters in an 
incoherent episodic collage of a narrative. 
His actors seem uncomfortable and lost 
in the Modernist-cum-Brechtian aesthetic 
and are unable to navigate successfully 
the ever-mounting avalanche of dissonan-
ces affecting the production’s credibility.

What can one say about an adaptation 
that chooses to be hermetic and deta-
ched from its audience? One thing that is 
perhaps worth deciphering is its complex, 
though untidy, iconography. It starts with 
a stage which relegates the spectators 
from the auditorium while the actors take 
the possession of what is left of it (the 
fire curtain slices the space in which the 
actors perform in half).  All characters are 
confined to a dreary, monochromatic spa-
ce surrounded by a seemingly defunct rail-
way line. It forms almost a circle – indeed, 
soon, we realise that the action of the play 
takes place in hell. When King Lear enters 
the stage he painstakingly marks lines 
on the floor, creating further spaces, thus 

building a new 
iconography of 
the stage and his 
kingdom. He is, in 
effect, redrawing 
the map of his 
country while divi-
ding it among his 
daughters.

Yet it wo-
uld have been 
much better if 
the director only 
focused on the 
iconography of 
madness and built 

the narrative around various forms of mad-
ness. Instead, it is only a throw-away idea 
used once at the end of the production 
when King Lear cites the words of Ophelia, 
the most iconic mad female Shakespeare-
an character. The show is full of awkward 
silences, pauses and quotations from 

Waiting for Godot. The use of Samuel Bec-
kett to reread Shakespeare’s play makes 
the iconography of madness refer to the 
inability to communicate, the utter and 
complete failure of the language, a clear 
over-simplification of one of the greatest 
tragedies. 
Jerzy Trela as King Lear is the only one 
who courageously pushes through the 
meandering chaos of words, objects and 
signs bringing a modicum of integrity to 
the production. Seeing his aging, despera-
te Lear, after his earlier performance in the 
title role in The Great John Barrymore about 
the aging, sick actor elevated his character, 
strengthened his storyline. 
As a whole, the production continues to 
take up ideas and then throw them away 
creating an iconography of chaos in which 
all the characters are stuck. Who Will Draw 
the Card of the Hanged Man, and Who that of 
the Fool? is a production and ‘Shakespeare’ 
that goes nowhere like the stretch of rail-
way track that circles the stage. We are left 
with questions that do not really matter. 
Why does Edmund occasionally speak En-
glish? What is the purpose of the inflatable 
slide, which is used only twice? Why was 
the dog howling so much, or was it Edgar, 
not a white Labrador. Ultimately, does any-
one really cares?

***

Shakespeare Reintroduced 
to Himself with Value Added: 
The Shakespeare Co-Ordina-
tes
by Prof. Tom Clayton

Shakespeare is the most multicultural of 
playwrights because multilingual, partly 
in himself, very much through his transla-
tors by word and staging. A few years ago, 
the Shakespeare Centre in Stratford-upo-
n-Avon had translations of the complete 
works in thirty languages and of individual 
works in eighty languages. Those transla-
tions cover a lot of ground in every sense 
of that traditional phrase (also known as 
a dead metaphor). Shakespeare is never 
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Już przed rozpoczęciem Festiwalu  
Szekspirowskiego było o nim głośno  
w Gdańsku. 30 lipca... wolontariusze  
wzięli udział w happeningu Pakujemy sie 
na Szekspira.

fot. Sebastian Góra



quite himself in other languages and in sta-
ge adaptations, but then he is not himself 
even in “English”, a global language not 
the same in any one country. One has but 
to think of plays in which that very local—
and international—variety is celebrated, as 
in Henry V, with its Welsh Fluellen, Scots 
Jamy, and Irish Macmorris. How different 
these ‘Englishes’ remain may be heard 
in all its variety in Wales, in Ireland, and 
in these days of growing autonomy (and 
tiptoeing independence?) of Scotland. Re-
gional difference, social classes, profes-
sions, trades, and pastimes compound the 
complexities even “at home”, to the extent 
that one can think of Shakespeare as 
exclusively at home in any one particular 
place, even Stratford-upon-Avon. Another 
place in which he is very much at home is 
Gdańsk, and its Festival and now its won-
derful Theatre.

And what about the “co-ordinates” in 
the role-playing of Shakespeare’s Game, 
the ultimate “Reality Show”, as we might 
call it? They begin with Shakespeare him-
self. No Shakespeare, no Game. The next 
most important players were for Shakespe-
are himself his own players. For us they 
were the scribes and printers, and the odd 
Pharisee (a species that abounds in later 
times, and I have been accused of belon-
ging to). These transmitted the text, the 
quintessential intermedium between ‘S’ 
and us, in the absence of the sort of oral 
tradition that for a long time kept alive and 
breathing for devouring by the ear and the 
mind’s eye the Iliad, the Odyssey, and the 
Qur’an. We are not all exactly equal as co
-ordinates, but whether we are co, sub-, or 
superordinates depends entirely upon the 
nature, place, time, and circumstances of 
the relation. As spectators in the theatre, 
we are (situationally but as paying custo-
mers essentially) sub-ordinate—until we 
begin loudly to protest or applaud, which 
actions make us super-ordinate for as 
long as we do what we do and others’ per-
formance is suspended. It is about such 
relations between players and spectator
-auditors that Shakespeare is especially 
eloquent in the last words of the very last 
play he wrote without the presence of 
a collaborating hand, The Tempest. There 
can hardly be a better play or, in my view, 
a better English utterance of any kind in 
any form, in so many words. But I refer to 

the Epilogue of The Tempest. I have seen 
a number of brilliant versions of this play 
in Gdańsk, and I have no doubt that they 
have immeasurably increased the value of 
the play in my recall and recreative imagi-
nation.  I won’t monopolize the space to 
quote the whole here, but everyone with 
an interest in Shakespeare has access 
to The Tempest and therefore its amazing 
Epilogue of Prospero’s twenty lines begin-
ning, “Now my charms are all o’erthrown”, 
and ending, “Let your indulgence set me 
free”. That must be S’s farewell to the sta-
ge, whether it was or not; and the bond 
between playwright, players, and audien-
ce—players in their own right as part of 
the theatrical contract—could scarcely be 
asserted more eloquently or economically.

Asked to identify my favourite play 
among those in the program, I may have 
done so quite unknowingly by what I have 
just written about The Tempest before 
I knew it was on the programme. I have no 
objection whatever to its being thought my 
favourites of the plays in performance—or 
in the entire canon, for that matter. I found 
as usual a fascinating selection of plays 
on offer. The universality and depth of 
Hamlet and Macbeth speak for themselves 
as guests of honour on any theatrical pro-
gramme. Julius Caesar is arguably Shake-
speare’s most personal-cum-political play 
aside from Coriolanus, and Brutus is some-
thing of a Hamlet-in-waiting. None of the-
se three or The Tempest is set in England; 
but The Merry Wives of Windsor is the most 
English of his comedies and perhaps of all 
his plays, set in the very heart of royal En-
gland, Windsor, and celebrating one of En-
glish history’s highest honours, the Order 
of the Garter.  The play is not among the 
plays often performed, but it is a remarka-
ble play in its own right, and when I have 
taught it I have thought it my favourite play 
by Shakespeare—but that is partly becau-
se whatever play I happen to be teaching 
or writing about is my favourite play by 
Shakespeare.

The Merry Wives and Windsor are for 
me a compelling point to end these com-
ments, on three accounts. Most importan-
tly, because the play is fortunate to be here, 
and the Festival is fortunate to have it on 
the programme. And two personal notes. 
Until very recently, one of my oldest, clo-
sest, and most English of Oxford friends, 

David Malia, lived within a stone’s throw 
of Windsor Castle until he moved recently 
to South Wales to be nearer his dearest. 
And when just now I reached for a copy of 
Merry Wives to check a quotation, I found 
in my hand the Arden 3 edition by the late 
Giorgio Melchiori, an Italian, a great Shake-
spearean scholar, and a man of unfailing 
kindness and generosity. May all who have 
passed this way rest in peace.

The Merry Wives of Windsor directed by 
Pawel Aigner will be shown at the Gdansk 
Shakespeare Theatre on 7 August at 15.00

The Tempest directed by Krzysztof Gar-
baczewski will be presented at Teatr Wy-
brzeze on 8 August at 19.00 

All productions are with English surtitles.

***

The Many Shades of Falstaff: 
Part One
by Hanna Michnowska

Sir John Falstaff is the most notorious 
Shakespearian character when it comes to 
reappearances in plays and popular inte-
rest. He embellished four of Shakespeare’s 
works and was advanced from a seconda-
ry dramatis persona in the chronicles to 
the main character in The Merry Wives of 
Windsor. The rumour has it that Elisabeth 
I, herself, allegedly wished to see Falstaff 
in love and so the play was written. Be it 
true or not Falstaff was widely apprecia-
ted in Renaissance England. The Oxford 
Companion to literature contains a quote 
from a sixteenth-century scientist, Leonard 
Digges saying that Falstaff, prince Hal and 
the company always ensure a theatri-
cal success (DinahBirch, ed., The Oxford 
Companion to English Literature, Oxford 
University Press, 2009, p.473).Falstaff’s 
fame outlived his epoch. He managed to 
impregnate the imagination of composers 
like Salieri, Verdi and Otto Nicolai. Britanni-
ca calls Falstaff “one of the most famous 
comic characters in all English literature”. 
Orson Welles directed himself as Falstaff 
in his 1965 movie, Chimes at Midnight. 
Professor Harold Bloom from Yale Uni-
versity sees Sir John and Hamlet as the 
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essence of Shakespeare’s genius. The list 
of Falstaff’s fans does not end here. All in 
all pretty good for somebody called a “san-
guine coward” and a “hill of flesh”. So how 
did that character originate?

Fat and lecherous Falstaff was most 
likely modelled upon a couple of histori-
cal figures. Let us now, focus on the most 
obvious and the most surprising one. Many 
sources point at the Lollard martyr sir John 
Oldcastle. In Henry IV. Part One, Shakespe-
are used first the name of John Oldcastle 
and officially changed it to Falstaff only 
to placate an outraged Oldcastle’s de-
scendant. The real Oldcastle served under 
Henry V and was named “one of his most 
trustworthy soldiers” (WT Waugh, ”Sir John 
Oldcastle”, The English Historical Review, 
1905). However, because of Lollard sympa-
thies he was accused of heresy and, after 
a series of self-propelling events, executed 
for taking part in the plot against his king. 
During her reign, Elisabeth I had some pro-
blems with the Puritan movement, even 
though she did not think of it as heretical. 
She definitely did not approve of treason 
either. Kristen Poole from Harvard Universi-
ty writes that Falstaff was intended not as 
an exact copy but as a negative reflection 
of the real John Oldcastle. Meaningfully 
enough, the name Oldcastle continued to 
be used at private performances (including 
those at the court). Given some literary 
evidence the audience was fully aware of 
Falstaff’s ‘forbidden’ original name and 
knowingly participated in the game,the pur-
pose of which was to mock a saint/traitor 
figure and possibly to create a caricature of 
Puritan values (See Kristen Poole’s, ‘Saints 
Alive! Falstaff, Martin Marprelate, and the 
Staging of Puritanism’). And thus, totally 
subversively, in the mirror of Elizabethan 
drama, a historical religious soldier chal-
lenging a ruler found himself resembling 
a free thinking drunkard challenging re-
ason and virtues. 

Joanna Żabnicka

Pocztówka z wakacji od Ofelii

Moi kochani, zmieniłam zdanie:
te wszystkie klasztory – nie piszę się na nie,
zażywam kąpieli, korzystam ze spa,
zanim mnie znajdą, skorzystam do dna.

Tutaj jest znacznie piękniej i ciszej
niż to ujęto w regule mniszej:
zatyczki do uszu mam z wodnej trzciny,
za chwilę okłady z mulistej gliny.

Ogląd jest nowy, choć widzę jak zawsze:
w niebo patrzyłam, na dno teraz patrzę.
Z twarzą bielszą niż jest cera gejszy
łykam w zachwycie koloryt tutejszy.

Wszystko jest w płynie, a ja płynę w świat
oczy zeszklone powleka mi mat.
Tutaj się żegnam, bo morzy mnie sen,
na tych wakacjach osiągam już zen.

Gertruda w winiarni

Plan tej wycieczki był całkiem kuszący:
piesze wędrówki i win degustacje.
Lecz się zgubiłam w tym gąszczu pnączy:
pijam tak rano, jak i na kolację. 

Moja to wina i nałóg mój ciężki –
myślę tak sobie, używając życia –
lecz co poradzę, gdy inne me grzeszki
spać mi nie dają, bo wiodą do kicia?
 
Choć jedna przy stole – nie jestem sama.
Liczę ich wszystkich, wyciągając szyję,
wspominam często mą rodzinę z dala
i naprawdę blisko z kielichem żyję.

Jeszcze ostatni toast dla Hamleta!
Akcja nagle pod stół się przenosi,
butelkę w ręce opuszcza podnieta:
królowa we śnie wita nowych gości.

(Tak się zaczyna akt dodatkowy:
odtrutką na kaca był sok grejpfrutowy.)

Mateusz Jażdżewski

Przychodzi Hamlet  
do ArtCoacha

Hamlet: Dzień dobry, jestem trochę po-
gubiony w swoim życiu. Tata odszedł, 
mama jest w dziwnej relacji z wujkiem 
Klaudiuszem, nie wiem, co czuję do Ofe-
lii. Potrzebuję pomocy.

ArtCoach: Wydaje się, że masz dużo na 
głowie. Może skupmy się na jakimś kon-
kretnym pytaniu, które Cię nurtuje.

Hamlet: Jest takie jedno, ale nie wiem, 
czy się nadaje.

ArtCoach: Nie ma złych pytań. Powiedz 
śmiało.

Hamlet: BYĆ albo nie BYĆ?

ArtCoach: Bardzo dobre pytanie. Teraz 
spróbujmy przekuć je na konkretne, mie-
rzalne, atrakcyjne i realne cele. 

Hamlet: Nie rozumiem.

ArtCoach: Na przykład: zanim do bram 
Elsynoru nadjedzie książę Fortynbras 
chcę BYĆ lub NIE BYĆ królem Danii.

Hamlet: A jak mam do tego dążyć?

ArtCoch: To już zdefiniujemy podczas 
naszych sesji, ale na początek proponu-
ję kilka monologów, zaproszenie trupy 
teatralnej, intrygę z trucizną i pojedynek 
szermierczy.

Hamlet: Jednak są rzeczy na ziemi  
i w niebie, które nie śniły się filozofom. 
Może w tym szaleństwie jest metoda. 
Zaczynajmy!

<Kurtyna opada>
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12    Kazio sponge – koresponder szeksPiRoff   

Nie ma mnie jeszcze na festiwalu, 
bo szukam Szekspira na Murze 
Chinskim! Do zobaczenia 6.08!!!  
Kazio Sponge


