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Hamlet: Kto tam?, fot. Dawid Linkowski

Anna Bajek

Kto tam? Obłęd!

Hamlet w spektaklu Teatru Flute z Wielkiej 
Brytanii nie wypowiada kwestii o udawa-
nym szaleństwie, bo faktycznie jest sza-
lony. Albo opętał go duch starego Hamle-
ta, albo udaje, że ojciec przemawia przez 
jego ciało – do tego stopnia prześladuje go 
wspomnienie nadal bliskiego, choć zmar-
łego człowieka.

W otwierającej scenie chłopak podrywa się 
z kanapy, jakby się zbudził, ale nie w rze-
czywistości, a we wspomnieniu. Na tytuło-
we „Kto tam?” odpowiadają mu rytmiczne 
uderzenia Laertesa w perkusję, jakby ktoś 
faktycznie pukał do drzwi. Przez chwilę 
instrumentów w głowie Hamleta jest wię-
cej – Klaudiusz gra na harmonijce, Ofelia 
na miniaturowej gitarze. Pojawiają się też 
znaki, które mogą zwiastować dalszy roz-
wój wypadków: wypadków - z nieznaczny-
mi przesunięciami w stosunku do orygi-
nału, na przykład to Gertruda, a nie Ofelia, 

trzyma w dłoni bukiet kwiatów, który póź-
niej kochanka Hamleta rozdzieli między 
Laertesa i postaci z porozrzucanych po-
tem na podłodze zdjęć.

W samym centrum podwyższenia, na 
którym grają aktorzy, stoi kanapa kojarzą-
ca się z przeprowadzanym na niej sean-
sem terapeutycznym, a przy niej pudełko 
wypełnione starymi fotografiami. Może to 
obrazy z dzieciństwa, może udokumento-
wane sytuacje, które Hamlet rozpracowu-
je w myślach, a może zmarli, utrwalone 
na papierze mogiły, które później Grabarz 
przesuwa nogą, by odnaleźć czaszkę 
Yoricka i zrobić miejsce dla Ofelii? Odnie-
sień do terapii jest więcej – scena dema-
skowania Klaudiusza – teatru w teatrze 
– to gra i nosi bezceremonialną nazwę: 
„Kto zabił króla?”, w ramach której Hamlet 
prosi wszystkich, by usiedli w kółeczku, 
zamknęli oczy i brali udział w odnalezieniu 
mordercy.

Spektakl, według pierwszej koncepcji 
zespołu, miał powstać dla widzów, którzy 
nie mogą uporać się ze stratą bliskich. 
Dlatego, jak można było dowiedzieć się na 
spotkaniu z artystami, próby zaczęły się od 

monologów Hamleta, dopiero później bu-
dowano kolejne sceny interakcji. Reżyser-
ka zażartowała, że niczego z oryginalnego 
dramatu nie wycinali, dodawali za to kolej-
ne fragmenty, cały czas myśląc o traumie 
jako o podstawowym temacie. 

Mało tu inscenizacji, nie ma muzyki, 
choreografii, skomplikowanych strojów, 
dekoracji, multimediów, efektownych 
chwytów. Trudno to uznać za zarzut, jeśli 
twórcy świadomie nie wprowadzili mnogo-
ści środków wyrazu, nawet jeśli chciałoby 
się czegoś więcej. I choć w spektaklu ob-
serwujemy przede wszystkim grę aktorską 
(na bardzo wysokim poziomie), a głównym 
bohaterem jest tekst, proces jego zgłębia-
nia i forma przekazu słów, to na scenie 
i tak dzieje się coś ciekawego. Klaudiusza 
wcale nie interesuje władza (można, a na-
wet trzeba zapomnieć, że jest królem, nie 
tylko ze względu na brak atrybutów), a gdy 
siedzi razem z Hamletem i Gertrudą na jed-
nej kanapie, jak w zupełnie zwyczajnej ro-
dzinie, a nie w Elsynorze, przez chwilę opo-
wiada bratankowi o śmierci, jakby starał 
się mu pomóc zrozumieć i wesprzeć. Jest 
w gruncie rzeczy bardzo ludzki, szczegól-
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nie w scenie spowiedzi, kiedy dobrze wie, że 
nie uda się mu uzyskać rozgrzeszenia i po-
zostaje przy bezpośrednim przypomnieniu 
widzom trudnych pytań, które chodzą mu 
po głowie. Jest również komiczny, gdy bio-
rąc udział w „zabawie”, udaje siebie, wle-
wającego truciznę do ucha. A Hamletowi 
nie tyle chodzi o zemstę, ile o powrót ojca, 
którego widzi „jak odchodzi w codziennym 
stroju” – wtedy faktycznie cierpi, podobnie 
gdy pod koniec rozmowy z Gertrudą, zdaje 
sobie sprawę, że zabił Poloniusza.

Przyjaźń Hamleta i Laertesa, który re-
zygnuje z wyjazdu do Francji i przejmuje 
rolę Rosencrantza i Guildensterna, ma zna-
czenie w ostatniej scenie śmierci. Obydwaj 
wpadli w obłęd po stracie kogoś z rodziny, 
a Hamlet, po zabiciu przyjaciela, rani się 
nożem włożonym w jego dłoń. Klaudiusza 
zabija natomiast tak, jak ten zabił swojego 
brata. Z jednej strony faktycznie się ze-
mścił, z drugiej – kierował nim obłęd, któ-
ry kazał mu powtórzyć morderczy gest – 
może złudnie łagodzący ból.

Intymna historia może trochę traci, 
wystawiana w tak dużej przestrzeni, kiedy 
bezbłędna dykcja przysłania, idące w parze 
ze słowami, emocje, a wiele niuansów wi-
dać tylko w mimice twarzy. Po śmierci Lae-
rtesa wszystko dzieje się tak szybko, że nie 
do końca wiadomo, kto kogo zabija i cze-
mu Gertruda pije zatrute wino z piersiówki 
Klaudiusza. Zagadkowy Grabarz przekornie 
nie pozostawia reszty milczeniem i kończy 
spektakl słowami: „Niech zagrzmią działa”.
Czy to Fortynbras? Powiernik pamięci? Czy 
po prostu grabarz – rzemieślnik, którego 
roboty domy przetrwają do dnia sądu?

Teatr Flute we współpracy z  English Tour-
ning Theatre
Hamlet: Kto tam? 
reżyseria i adaptacja: Kelly Hunter
scenografia: Anthony Lamble
asystent reżysera: Jamie Billings
inspicjent: Paula Salmon
kostiumy: Kat Smith
casting: Annelie Powell
obsada: David Fielder, Greg Hicks, Kelly Hun-
ter, Finlay Cormack, Mark Quartley, France-
sca Zoutewelle
europejska premiera: 4 sierpnia 2015

Karolina Przystupa

Kto przeżyje?

Idąc do teatru na inscenizację klasycz-
nej sztuki nie skupiamy się już na fabule 
przedstawianego dramatu, ale na tym, jak 
aktorzy przedstawią daną scenę, jak wy-
głoszą dobrze znaną nam kwestię, jakie 
rozwiązania zaproponował reżyser. Pod-
czas tegorocznego Festiwalu Szekspi-
rowskiego mamy maraton Hamletów. Tym 
bardziej, pamiętając oglądaną wcześniej 
scenę samobójstwa Ofelii czy interesują-
cy pomysł na przedstawienie pojedynku 
Hamleta i Laertesa w widzianym przed 
paroma dniami spektaklu, będziemy się 
zastanawiać, jak aktorzy zrobią to dziś. 
Hamlet: Kto tam? Flute Theatre nie jest in-
terpretacją wywrotową, ale bardzo udaną, 
głównie dzięki doskonałemu aktorstwu.

Gdy widzowie zajmują swoje miejsca, ak-
torzy już czekają na scenie. Wygląda to 
trochę tak, jakbyśmy weszli na trwające 
przyjęcie. I rzeczywiście tak jest – matka 
Hamleta poślubiła przecież Klaudiusza, 
brata swojego zmarłego męża i ta (nie 
taka już) młoda para ma powód do świę-
towania. Tylko ona. Hamlet pogrążony jest 
w żałobie po ojcu, Ofelia niepewna miłości 
kochanka, a jej brat Laertes i ojciec Polo-
niusz chcą nakłonić ją do zakończenia 
tego niepewnego związku.

Na środku stoi czarna skórzana kana-
pa, w głębi po prawej stronie zestaw per-
kusyjny – tam swą grę (w obu znaczeniach 
tego słowa) rozpocznie Laertes (Finlay 
Cormack). Brat Ofelii w interpretacji Cor-
macka jest targanym sprzecznymi emocja-
mi, pragnącym dobra i z góry skazanym na 
przegraną szlachetnym mężczyzną. To za 
sprawą jego gry na perkusji Hamlet wpada 
na pomysł niebezpiecznej zabawy w „Kto 
zabił króla?”. To bardzo interesująca kon-
cepcja reżyserki przedstawienia aktorskiej 
pułapki, którą Hamlet zastawił na swojego 
stryja. Ten (Greg Hicks wydaje się do tej roli 
idealny) jest lekko podstarzałym, ale wciąż 
przystojnym, szczupłym spryciarzem, pew-
nym siebie i niewzbudzającym ufności.

Reżyserka i jednocześnie aktorka wcie-
lająca się w rolę Gertrudy – Kelly Hunter 
– analizuje bohaterów Szekspirowskiego 
dramatu pod względem psychologicznym. 

Brak bowiem w jej spektaklu jakichś bra-
wurowych efektów wizualnych czy nagłych 
zmian miejsca akcji. Całe przedstawienie 
zbudowane jest na grze aktorskiej, dzię-
ki której Szekspirowskie postacie są tak 
autentyczne, prawdziwe i żywe. Czujemy, 
jak pulsuje ich krew i jak tętni w nich życie 
przepełnione bólem i tragizmem. Aktorzy 
są tu świetnie dobrani: Hamlet (Mark Quar-
tley) to szalony i bardzo pogubiony młody 
mężczyzna o niemal chłopięcej fizjonomii. 
Quartley w swojej grze zdaje się pędzić, nie 
zatrzymywać, z zawrotnym tempem po-
pychać akcję do przodu – oszałamia i za-
chwyca. Dwie sceny, w których rozmawia 
z duchem ojca, odgrywa sam: duch wciela 
się w niego, wchodzi w jego ciało i targa 
nim – ojciec przemawia ustami syna, by 
przekazać mu prawdę o swojej śmierci. 
Matka to dojrzała kobieta o łagodnych ry-
sach, rudych włosach i jasnej cerze. Ger-
truda przeżywa po ślubie z Klaudiuszem 
drugą, szaloną młodość – ubrana w białą 
zwiewną sukienkę, z szalem na ramionach 
pląsa po scenie na boso, z bukiecikiem 
kwiatów i ziół w dłoniach. Jedynie aktor-
ka grająca Ofelię niekoniecznie kojarzy 
się z subtelną i delikatną postacią nakre-
śloną przez Szekspira, jednak Francesca 
Zoutewelle jest w tej roli bardzo przeko-
nująca. Sceny szaleństwa, histerycznie 
śpiewanych piosenek, a potem powstania 
z grobu są niezwykle przejmujące.

Hamlet: Kto tam? to współczesna, ale 
bardzo Szekspirowska realizacja. Zanurzo-
na w duchu i atmosferze dramatu, bliska 
dzisiejszym widzom dzięki trafnemu uka-
zaniu rodzinnej tragedii.

Całość kończy się rozlewem krwi, trup 
ściele się gęsto. Nie wszyscy jednak giną. 
Znaczący jest fakt, że aktor grający ojca 
Ofelii, Poloniusza (wspaniały David Fiel-
der), który zupełnie przez przypadek ginie 
z ręki Hamleta, wciela się później w postać 
starego grabarza. Na jego oczach wszy-
scy po kolei umierają, on stoi spokojny, 
niewzruszony. Być może wie, że tylko tak 
mogła zakończyć się ta rodzinna trauma 
i to szaleństwo. Tylko grabarz przeżyje. 
Grabarz czy może raczej Poloniusz?
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Małgorzata Całka

Dlaczego papież?

Na spektaklu Jana Klaty sala Teatru 
Wybrzeże pękała w szwach, a i tak nie 
wszyscy chętni weszli. Spotkanie po nim 
wzbudziło podobne zainteresowanie: było 
bardzo burzliwe, widzowie w żaden spo-
sób nie chcieli opuścić widowni, pytaniom 
i wątpliwościom nie było końca.

Jan Klata głównym bohaterem Króla Leara 
mianuje papieża. Dlatego też w tytułowej 
roli nie odnajdujemy tym razem osoby 
świeckiej, ale starzejącą się głowę Kościo-
ła. Spektakl otwiera scena, w której papież 
(Jerzy Grałek), siedzi na tronie podtrzymy-
wanym przez niższych rangą duchownych. 
Towarzyszy temu piosenka Nothing com-
pares to you, w innej niż oryginał wersji – 
utwór ten rozpoczyna i kończy spektakl. 
Ojciec Święty podejmuje decyzję o wy-
gnaniu jednej z córek (Kościoła). Okazuje 
się jednak, że właśnie ta była najbardziej 
sprawiedliwą ze wszystkich jego dzieci. 
Te, które z nim pozostały, nie spełniły po-
kładanych w nich nadziei. Zaraz po przeka-
zaniu władzy Lear orientuje się, że nie jest 
tak, jak być powinno, bo nagle przestaje już 
cokolwiek znaczyć, a jego samego określa 
się jako szaleńca. Dosyć ciekawie wypa-
da rola Edmunda (Bartosz Bielenia), który, 
planując swoją zdradę wobec brata i ojca, 
tańczy do dźwięków disco. Od tej pory na 
tylnej ścianie wyświetlane są projekcje, na 
których obserwujemy wszystko, co dzieje 
się na scenie, jednak z innej perspektywy. 
Jak tłumaczył później Klata, ten punkt wi-
dzenia jest odniesieniem do wszechwie-
dzącego Boga (czy ogólnie – siły spraw-
czej, jakkolwiek by ją nazwać). Pomimo 
tego, że Edmund skłamał, to przecież On 
i tak to wszystko widzi. W przedstawieniu 
szaleństwo postępuje coraz dalej, udzie-
lając się coraz większej liczbie bohaterów 
spektaklu. Wygnany przez ojca Edgar po-
pada w obłęd, gdyż zaczyna przemawiać 
w obcych językach, odmawia modlitwę 
Ojcze nasz w języku staroaramejskim, a jej 
treść jednocześnie jest wyświetlana na 
projekcji – również w tym języku. 

Lear, po zejściu z tronu, zostaje umiesz-
czony na szpitalnym łóżku, które kojarzy 
się umieraniem. W pewnym momencie 

zostaje na nim odgrodzony od reszty po-
staci zjeżdżającym z góry przezroczystym 
sześcianem, co symbolizuje odizolowanie 
ludzi starszych ze społeczeństwa, tak do-
tkliwe w obecnych czasach. Dziś, kiedy 
panuje powszechny kult młodości i pięk-
ności, nikt nie chce pamiętać o starości 
i umieraniu, dlatego zamyka się je w szpi-
talach i hospicjach. 

Jan Klata stworzył spektakl bardzo 
piękny zarówno pod względem wizualnym, 
jak i treściowym. Scenografia jest bardzo 
starannie dopracowana, urządzona z prze-
pychem, przypomina wnętrze pałacu. Je-
dyne elementy, które do niej nie pasują to 
wspomniane już przezroczysta izolatka, 
tron i przesuwane łóżko. Dodatkowego 
klimatu dodaje cisza przerywana głośną 
muzyką disco, tańczące w szaleńczym 
ożywieniu postacie i gra świateł. Reżyser 
postawił w tym spektaklu, szereg pesymi-
stycznych – choć oczywistych – tez. Sta-
rość dosięgnie każdego z nas, bez względu 
na stanowisko, jakie sprawuje – świeckie 
czy w hierarchii duchownej. Każdemu 
może się zdarzyć utrata zmysłów i musimy 
liczyć się z tym, że ostatecznie zostaniemy 
sami. Wracając do spotkania po spektaklu, 
trzeba przyznać, że widać było niemałe 
poruszenie wśród publiczności: dlacze-
go więc papież? Reżyser wytłumaczył, że 
w głównej postaci spektaklu występują 
pewne nawiązania do Jana Pawła II, jed-
nak bardziej niż o konkretną osobę chodzi 
tu o symbol znaczącego zwierzchnika, 
który zaczyna się starzeć; o starość, której 
opinia publiczna nie chce zauważać.

Stanisław Godlewski

Uniwersalny zamek

Król Lear Jana Klaty to spektakl oparty 
na prostym pomyśle. Lear jest papieżem, 
a wszystkie postaci (poza Jaśminą Po-
lak jako Kordelią) grają mężczyźni – jako 
kardynałowie i księża. Nie wiadomo, czy 
chodzi o aluzje do nie tak dawno zakoń-
czonych pontyfikatów, czy o poszukiwanie 
współczesnych odpowiedników monarchii 
absolutnej. Sam reżyser, razem z profesor 
Ewą Naworcką, która prowadziła spotka-
nie po spektaklu, sugerowali, by traktować 
białą sutannę jako zwyczajny kostium i pa-
trzeć na Leara przez pryzmat dramatu sta-
rzejącej się jednostki. Skoro uniwersalizm 
sytuacji Leara jest tak ogromny, to dlacze-
go Klata zidentyfikował bohatera z papie-
żem (którego rola nie jest ani uniwersalna, 
ani powszechna)? Nie wiadomo.

Spektakl zaczyna się od wysmakowanej 
wizualnie sceny hołdu. Lear-papież (Jerzy 
Grałek), siedzący w lektyce, przyjmuje ko-
lejne pokłony od kapłanów. Księża wyko-
nują perfekcyjnie zsynchronizowaną cho-
reografię kolejnych ukłonów. Scenografia 
Justyny Łagowskiej jest niezwykle prosta 
– przedstawia wnętrze pałacu, czyli żyran-
dole, zgniłozielone ściany, złote pilastry, 
żadnych mebli. Atmosfera jest podniosła, 
jak to na dworze królewskim, a realizm 
scenograficzny jeszcze mocniej podkreśla 
iluzyjność całości. Scena jest prawie jak 
prawdziwe hołdy, komnata papieska jest 

Król Lear, fot. Dawid Linkowski
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prawie taka, jak w Watykanie, a sytuacja 
Leara jest prawie taka, jak sytuacja gło-
wy Kościoła. Klata uruchamia polityczne 
i popkulturowe tropy, jednak w dalszych 
sekwencjach spektaklu nie są one rozwi-
jane ani opatrzone żadnym komentarzem, 
jakby reżyserowi starczyło pomysłu na 
zaledwie kilka scen, a resztę trzeba było 
jakoś „podciągnąć” do całego papieskie-
go konceptu. Nie ma tu rodzin, nie jest to 
tragedia ojca i córek, a raczej dramat sta-
rzejącego się ciała w strukturze instytu-
cjonalnej hierarchii jaką jest Kościół. Tym 
ciekawsze wydaje się obsadzenie Jaśminy 
Polak. Jej Kordelia, podobnie jak wszyscy 
inni bohaterowie, nosi kostium władzy du-
chownej. Po wyrzuceniu z pałacu wraca 
jako Błazen – głos prawdy w tym fałszy-
wym watykańskim wszechświecie. Polak 
gra świetnie, jednak opozycja „zakłamany 
świat męski – kobiecy głos prawdy i wraż-
liwości” wydaje się dość naiwna.

W Królu Learze Klaty są ciekawe mo-
menty – scena burzy zainscenizowana 
w przezroczystym kubiku, oślepienie Glo-
ucestera (Roman Gancarczyk) wykonane 
w prosty, a jednocześnie przejmujący spo-
sób, taniec Edmunda (Bartosz Bielenia) 
w świetnej choreografii Maćko Prusaka. 
To jednak trochę za mało – Klata chciał-
by w tym spektaklu być jednocześnie ak-

tualny i uniwersalny, polityczny i prywatny, 
ostry w diagnozach i łagodny w pokazy-
waniu emocji. Chęci godne największych 
pochwał, ale zabrakło odpowiedniego 
przełożenia ich na scenie. W efekcie mamy 
dosyć nudne i nie zawsze zrozumiałe etiu-
dy w watykańskiej komnacie.

Widownia Festiwalu Szekspirowskie-
go przyjęła spektakl entuzjastycznie. Na 
wspominanej rozmowie z twórcami padło 
wiele ciekawych spostrzeżeń i pomysłów 
interpretacyjnych, a niemal wszystkie zda-
wały się mieć zastosowanie. Klata stwo-
rzył świetny model – uniwersalny zamek 
do wielu kluczy.

Narodowy Stary Teatr w Krakowie 
Król Lear 
przekład: Leon Ulrich 
 opracowanie tekstu, muzyczne, reżyseria: 
Jan Klata 
scenografia, kostiumy, reżyseria świateł: 
Justyna Łagowska 
ruch sceniczny: Maćko Prusak 
obsada: Krzysztof Zawadzki, Bartosz Biele-
nia, Roman Gancarczyk, Jacek Romanow-
ski, Jerzy Święch, Jaśmina Polak, Jerzy 
Grałek, Bogdan Brzyski, Mieczysław Grąbka 
muzyka: James Leyland Kirby (The Careta-
ker) 
premiera: 19 grudnia 2014 

Król Lear, fot. Dawid Linkowski
Alicja Müller

Szekspir jeszcze nigdy nie 
był tak nadmuchany

Czy William Szekspir jako zielony, napom-
powany helem balon to jeszcze sztuka 
czy już pornografia? Obstawiałabym por-
no-art, a więc coś w rodzaju pornografii 
symbolicznej, w której obiekt, najczęściej 
gumowy, funkcjonuje jako pars pro toto 
prawdziwego, w danej chwili nie za bardzo 
dostępnego, przedmiotu pożądania, ra-
niąc tym samym kartezjańskie cogito. Je-
śli komuś symbolizm pornograficzny wyda 
się sformułowaniem nazbyt rubasznym, 
może, bez szkody dla istoty – kluczowe-
go dla mych rozważań – balonu, zastą-
pić je mniej perwersyjnym (nie pozwólmy 
przelać się czarze przekroczeń!), lecz nie 
tracącym waloru wywrotowości, pojęciem 
erotycznego haiku (Szekspir w balonie, 
mój ogień płonie). 

Proszę się jednak za bardzo nie ekscyto-
wać – Robert Sturua w swoim Juliuszu 
Cezarze nie wywleka na scenę dmuchane-
go dramatopisarza z sex-shopu. Napom-
powany jest bowiem li tylko balon. Balon 
w typowym balonowym kształcie. Gdyby 
nie mówiono do niego po imieniu, nikt by 
się nie domyślił, że gumowa zieleń repre-
zentuje coś poza zieloną gumowatością. 
Erotyczny nadbagaż pojawia się tutaj tro-
chę nieproszony. Szekspir helem wskrze-
szony w pewnym momencie zaczyna 
funkcjonować jako fetysz. Z jednej strony 
mistrza robi się w gruzińskim przedstawie-
niu w balona („sky’s the limit” – chciałoby 
się powiedzieć w kontekście głupkowato-
ści niektórych z reżyserskich wyczynów), 
z drugiej – mistrz w nadmuchaną gumę 
obrócony zdaje się ikoną, relikwią, wize-
runkiem w działaniu, a więc rodzajem ab-
solutu. Nadmuchanie staje się synonimem 
odrealnienia – trwania poza czasem. 

Balon jest także znakiem karnawału 
– reminiscencją z świata na opak. Gruziń-
ski Juliusz Cezar zdaje się należeć właśnie 
do tego odwróconego porządku. Sacrum 
z przytupem zostaje zniesione – ani świec-
ka, ani boska władza nie znaczą tu więcej 
niż włoskie serenady. Modlitwa staje się 
karykaturą wszelkich rytuałów, śmierć 
przekształca się w komedię. Patos służy 
żenadzie, uniesienie podobne jest pijań-
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stwu. Sturua bawi się kiczem i groteską, 
umiejętnie przekształcając wielką, nie tyl-
ko literacką, tragedię w zdumiewający swą 
naiwnością i olśniewający błyskotliwą 
ignorancją kabaret o zarzynanej, równole-
gle do Cezara, wzniosłości. Dosyć smutku 
na świecie, przynajmniej w teatrze można 
sobie umrzeć na wesoło. 

Spektakl Gruzinów jest malowniczy. 
Odpowiada odwiecznemu pociągowi ludz-
kości do rozrywających serce dławiących 
krajobrazów, najlepiej, oczywiście, tych 
(po)bitewnych. Nie przypadkiem scena 
tonie w czerwieni, gdy mowa o płonięciu. 
Sturua idzie jednak jeszcze o krok dalej 
– syci złaknione wizualnych zachłyśnięć 
oczy odważnym połączeniem estetyki 
horroru z pseudo-śladami zaprzeszłej 
rzymskiej świetności. Co więcej, nie za-
pomina o seksualności swojej widowni 
i proponuje mityczną wilczycę w postaci 
całkiem ludzkiej, wielo-piersiowej kobie-
ty-dziwki. Święto trwa! Cezar wygląda jak 
Don Corleone, reszta bohaterów to, mniej 
lub bardziej fajtłapowata, mafia. Mistrzem 
ceremonii jest szalony wróżbita. Nieco 
trupi, a jednocześnie niepokojący w swo-
jej trupiej żywotności wodzirej, nieustan-
nie przypomina nam, że jesteśmy, o zgro-
zo!, w teatrze. Zupełnie, jakby piorunujące 
wręcz przegięcie rozhulanego komizmu 
kolejnych scen nie było wystarczająco 
jednoznacznym tegoż dowodem. 

Zielony, rozebrany do rosołu, nadmu-
chany balon-Szekspir jest duchem całego 
przedstawienia. Po co go tak nadmucha-

no? Po co ten hel wpompowano w balo-
nowe trzewia? A no chyba po to, ażeby 
kontrastem scenę zwojować. Juliusz 
Cezar to tragedia na dzisiejsze czasy 
zbyt pompatyczna. Należy ją przekłuć, 
upuścić z niej nieco powietrza. Wielkie 
narracje przecież pękły już dawno temu. 
I nie znalazł się taki, co by je skleił albo 
dopompował. Sturua po kolei przekuwa 
Szekspirowskich bohaterów. Jego reży-
seria przypomina właśnie spuszczanie 
powietrza z balonu. Przypomnijcie sobie, 
jak wygląda świeżo nadmuchany balon, 
którego nagle, jeszcze przed splątaniem 
balonowej końcówki, wypuszczacie z rąk. 
Jak szaleńczo łomoce się w powietrzu, by 
nagle, co nie znaczy, że nieprzewidywanie, 
umrzeć. Właśnie tak Sturua rozprawił się 
z Juliuszem Cezarem. 

Państwowy Teatr Rustaveli w Tbilisi (Gruzja) 
Juliusz Cezar
reżyseria: Robert Sturua
scenografia: Mirian Shvelidze
kostiumy: Ana Ninua
choreografia: Mariam Aleksidze
muzyka: Ia Sakandelidze
obsada: Nino Arsenishvili, Zaza Baratashvili, 
Ivane Gogitidze, Paata Guliashvili, Beso Zan-
guri, Andria Tavberidze, Zura Ingorokva, Kak-
ha Kupatadze, Mamuka Loria, Keti Svanidze, 
Gagi Svanidze, Beka Songulashvili, Davit 
Uplisashvili, Zura Sharia, Gega Chkaidze, 
Levan Khurtsia, Lasha Jukharashvili
premiera: 17 czerwca 2015

Karolina Przystupa

Smooth Criminal  
w starożytnym Rzymie

Robert Sturua, reżyserując Juliusza Cezara 
w Państwowym Teatrze Rustaveli w Tbilisi, 
pokazuje, jak uniwersalna jest ta historia. 
Opisany przez Szekspira spisek na życie 
Juliusza Cezara dokonany przez jego naj-
bliższe otoczenie, a szczególnie przez bar-
dzo bliskiego mu Brutusa, to tylko punkt 
wyjścia dla spektaklu, który opowiada 
o zawiedzionym zaufaniu. A taki zawód 
i takie knowanie może się zdarzyć wszę-
dzie, w każdym środowisku, niezależnie od 
czasu, w którym żyjemy.

W spektaklu Sturuy tekst i realia nakre-
ślone przez Szekspira zostały zachowane 
– nadal mówi się o Rzymie, Kapitolu, koro-
nacji; zmienia się jednak kostium. Garnitu-
ry, długie płaszcze, kapelusze Fedora, boa 
z piór, błyszczące klejnoty, dym cygar, gan-
gsterzy, do tego lekki jazz – wszystko koja-
rzy się z latami dwudziestymi, może z cza-
sami prohibicji w Stanach Zjednoczonych. 
Juliusz Cezar (Davit Uplisashvili) to niewy-
soki, otyły, wyglądający bardzo poczciwie 
i sympatycznie pan w średnim wieku. Nie 
wzbudza nienawiści, a to, że jest tyranem, 
objawia się tylko w kilku gestach. Tłum 
wpada w radosny szał i uwielbienie – tak 
bardzo cieszy się z jego koronacji. A jed-
nak, senatorowie dla ratowania republiki 
decydują się na czyn ostateczny.

Najlepszy w przedstawieniu jest za-
bieg metateatralny, który wzbogaca insce-
nizację bardzo inteligentnym humorem. 
Na skraju sceny unosi się zielony balonik 
w papierowej, białej koronie. To… William 
Szekspir. Tak przedstawi nam go Wergi-
liusz – przewodnik po spektaklu i po opo-
wieści o Juliuszu Cezarze. Jesteśmy więc 
trochę jak Dante – przewodnik wszak ten 
sam. Idziemy przez różne rodzaje zła – 
przez Piekło i Czyściec. W Wergiliusza 
wciela się aktor niezwykły – Mamuka Loria 
– chudziutki, starszy pan o niebanalnym 
poczuciu humoru, ubrany w podarty garni-
tur z żabotem. Będzie zapowiadał kolejne 
akty i sceny. To on przepowiada przyszłość 
i ostrzega Cezara przed Idami marcowymi. 

W głębi sceny ustawiono fragmenty 
teatralnych balkonów, wyglądających jak 

Juliusz Cezar, fot. Dawid Linkowski
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Anna Bajek

Sceny z życia

Choć reżyserował ją na przykład Luk Per-
ceval, wyczekiwany gość tej edycji festiwa-
lu, Troilus i Kresyda jest rzadko wystawianą 
tragedią. Propozycja Ewy Małecki, stu-
dentki reżyserii Akademii Teatralnej w War-
szawie, to historia tytułowej pary złożona 
z dialogów i monologów zaczerpniętych 
z dramatu. Echem wojny, kształtującej ich 
przyszłość, są wybrzmiewające z offu frag-
menty Sztuki wojny Sun Tzu i 36 chytrych 
sztuczek. To komentarz do ich relacji, a za-
razem reguły, których powinni przestrze-
gać, nie chcąc zostać zranionym – nie tylko 
na polu bitwy, ale też w związku.

Zestaw krótkich scen jest prezentowany 
we współczesnym kostiumie, Troilus (Ma-
ciej Zuchowicz), przygotowując się do spo-
tkania z Kresydą (Hanna Wojak), zawiesza 
na szyi kilkanaście krawatów, by w końcu 
nie założy ani jednego. Kobieta natomiast 
w każdej odsłonie nosi inną sukienkę. Gre-
cy (Maciej Cymorek, Marek Gawroński, Filip 
Milczarski) w obozie, do którego w niewolę 
zostaje posłana kochanka Troilusa, otacza-
ją Kresydę, siedzącą na wysokim, barowym 
krześle. Są ubrani w eleganckie garnitury, 
a w dłoniach trzymają kije bilardowe, zain-
teresowani erotyczną grą. Kobieta szybko 
ulega prawdopodobnie nie tylko Diome-
desowi, z którym widzi ją wybranek z Troi. 
Zwiedziony Troilus w tej interpretacji posu-
wa się do pewnych stwierdzeń, korzystając 
z kwestii chociażby Ulissesa („Słów hańby 
nie żałuj!/ Jakże wymowne są jej oczy, 
usta,/ Jej twarz, a nawet stopa; jej natu-
rę/ Kurewską widać w każdym zakamar-
ku/ Grzesznego ciała”). Skoncentrowany 

w krótkich etiudach tekst w uproszczeniu 
przedstawia sytuację z oryginalnego tek-
stu, ale sam w sobie stanowi pełną adapta-
cję „scen z życia Troilusa i Kresydy”.

Atmosferę całości tworzy gra głównych 
aktorów, którzy w pierwszych scenach 
przekazują napięcie towarzyszące pierw-
szemu spotkaniu, a także obraz bezbron-
nej, młodzieńczej miłości. Przed chwilą 
– w objęciach, a później już po dwóch stro-
nach pola gry. Po lewej Kresyda-dziwka 
rozmazująca na nogach czerwoną szmin-
kę, po drugiej Troilus, który zamienił bukiet 
kwiatów na szklaneczkę z koniakiem. Wy-
daje się to trochę banalne, ale przekonuje 
szczerość, z jaką występujący oddają swo-
je role, w szczególności zdradzony boha-
ter Zuchowicza. Szczątkowa scenografia 
i ścieżki dźwiękowe zapożyczone z filmów 
(Miasteczko Twin Peaks, Mulholland Drive) 
są nie do końca wykorzystanym i uzasad-
nionym dodatkiem do gry aktorskiej.

Wyrocznie niewinności to egzamin Wy-
działu Reżyserii (II rok) oraz Wydziału Ak-
torskiego (III rok), w którym najważniejsza 
wydaje się praca nad tekstem, zarówno 
w przypadku aktorów, jak i reżyserki. Sce-
nariusz przedstawienia to dobrze skon-
struowana podstawa, wprawka, która mo-
głaby być punktem wyjścia dla stworzenia 
ról w adaptacji całości Troilusa i Kresydy.

SzekspirOFF
Akademia Teatralna w Warszawie
Wyrocznie niewinności
opracowanie tekstu i muzyczne, reżyseria: 
Ewa Małecki (AT Warszawa) 
scenografia: Aleksandra Gąsior  
(ASP Warszawa) 
obsada (studenci III roku Wydziału  
Aktorskiego): Hanna Wojak, Maciej Zucho-
wicz, Maciej Cymorek, Marek Gawroński, 
Filip Milczarski 

opieka artystyczna: 
Prof. Andrzej 
Pawłowski 

Wyrocznie niewinności, fot. Sebastian Góra

ruiny, pozostałości po dawnej kulturze, 
przypominające nieco Forum Roma-
num. Co jakiś czas zasiadać będą na 
tych skrawkach widowni poszczególni 
bohaterowie i przyglądać się rozgrywa-
nym na deskach wydarzeniom. Bardzo 
zabawny, świadczący o surrealistycznym 
poczuciu humoru twórców jest moment, 
w którym Juliusz Cezar, napotykając na 
swojej drodze wspomniany wcześniej 
zielony balonik, z zaskoczeniem, ale bez 
jakiegokolwiek wahania zawoła na jego 
widok: „Szekspir!”. Wszystkie żarty są wy-
ważone i serwowane ze smakiem. Nawet 
wyciągnięty w pewnym momencie przez 
Wergiliusza laptop, za pomocą którego 
spisze podyktowany list, bawi, ale mimo 
wszystko jakoś dziwnie pasuje do sytu-
acji. 

Jak można się było domyślić, ten sub-
telny humor to sprawka samego Lorii. Na 
spotkaniu po spektaklu opowiadał, że 
nie chodziło oczywiście o żart dla same-
go żartu: poprzez śmiech opowiada się 
przecież o sprawach najpoważniejszych, 
nabiera do nich dystansu, a jednocześnie 
głębiej nad nimi zastanawia. Dochodzi 
się do samej, egzystencjalnej niemal, 
istoty rzeczy. 

Zabiegiem metateatralnym reżyser 
być może podwójnie podkreśla uniwersal-
ność tej historii. Zadaje pytanie o zaufa-
nie. Nie mając go do Brutusa i senatorów, 
Cezar być może uniknąłby tragicznego 
losu, ale z kolei ufając w dobre intencje 
autora ostrzegającego listu, również ucie-
kłby śmierci. Zastanawiać się więc moż-
na, czy komukolwiek należy ufać, a jeśli 
tak, to czy można mieć pewność, że wy-
brało się odpowiednią osobę. Tworzy się 
tu pewnego rodzaju konflikt tragiczny, bo 
czy jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji jest 
dobre?

I pomyśleć na ilu scenach, przez ile lat 
i w jak wielu językach nasz czyn zostanie 
powtórzony – mówią zaraz po dokona-
niu zabójstwa mordercy Cezara. Czy nie 
mają racji? Cytując słowa Stratfordczyka: 
Złe czyny ludzi żyją po ich śmierci, dobre 
bywają częstokroć grzebane, można zasta-
nowić się, kim jest do dziś pamiętany jest 
Brutus.
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Alicja Müller

Sen nocy w fotoplastykonie 

Niegdyś fotoplastykony służyły za trójwy-
miarowe okna na świat: budowały świa-
domość kulturalną ówczesnych widzów, 
pokazując egzotyczne krainy, największe 
metropolie czy raczej niedostępne bogac-
twa. Na Festiwalu Szekspirowskim sta-
ją się one przestrzeniami zaludnionymi 
przez niegdysiejsze postaci. Lornetki za-
stąpiono przezroczystym pasem oddzie-
lającym dwie części białej konstrukcji, 
która tylko z pozoru jest neutralna.

W szekspirowskim fotoplastykonie za-
miast zmieniających się fotografii oglą-
damy żywe obrazy. Bohaterowie Snu nocy 
letniej przypominają ulicznych mimów 
– nieco perwersyjne wytwory sztuki lu-
dycznej. Inaczej niż w przypadku obco-
wania ze zdjęciami, widzowie nie są tutaj 
bezpieczni. Twórcy Sekretów Szekspira 
uruchamiają znany Lacanowski mecha-
nizm – podmiot nie tylko patrzy, ale także 
jest widziany. Zgromadzona na dziedziń-
cu Gdańskiego Teatru Szekspirowskie-
go publiczność staje się hybrydycznym, 
wielookim tworem – permanentnym ele-
mentem estetycznej i dramaturgicznej 
kompozycji projektu. Ogniskuje na sobie 
spojrzenie letnich kochanków. Podglą-
dactwo, jak wiemy, nosi znamiona wy-
stępku. Przyłapany na gorącym uczynku 
podglądacz winien się zawstydzić. Akto-
rzy nie pozwalają widzom udawać, że ich 
patrzenie jest tak samo neutralne i nie-
winne jak nie-istnienie. Nie tylko równie 
uporczywie przyglądają się zgromadzo-
nym, ale jednocześnie niejako potęgują 
swoją obecność, przekraczając przypisa-
ną im przestrzeń – uzurpują terytorium 

Anna Bajek

Grad pustych pocisków

Według Amareya Theatre & Guests postać 
Ofelii – a zarazem i przede wszystkim ko-
bieta – została uwięziona w stereotypie hi-
steryczki, która jest lekceważona i nie ma 
nic istotnego do przekazania. Postrzega-
na jedynie przez pryzmat ciała, z którego 
cieknie krew, to przedmiot niedoceniany, 
poniżany, niedopuszczany do głosu. Takie 
hasła przytacza na samym początku jed-
na z artystek, wyliczając je z listy pustych 
stereotypów. Potem zespół prezentuje je 
w ciągu dłużących się obrazów.

Tak więc są tu: kobieta w skąpej koszul-
ce nocnej, prężąca się na podwyższeniu 
w wyzywających pozach i rozkładająca 
nogi w każdym z możliwych kierunków, ko-
bieta wyklejająca prezerwatywami kształt 
kobiecych narządów rozrodczych, kobieta, 
która zakrwawia pieluchę i wiesza ją na 
patyku jak na sztandarze. Jest też kobieta 
w czerwonych rajstopach, wysmarowana 
czerwoną farbą, która bez ustanku biega. 
Wchodzi też pomiędzy widzów, upada na 
nich i narusza ich prywatność, próbując 
jeszcze bardziej zwrócić na siebie uwa-
gę. Stosuje najtańsze środki, by wywołać 
chociażby fizyczną niechęć uczestników 
wydarzenia. Obsypuje się brokatem (bo ko-
bieta powinna zawsze „błyszczeć”?), a po-
tem pierzem, zupełnie jak postaci Podróży 
zimowej Mai Kleczewskiej. Histeryzująca 
kobieta w ślubnej sukni, która od czasu 
do czasu w drgawkowej choreografii za-
tyka sobie usta i tarza się po ziemi, jest 
chyba też wyśmianiem obrazu „typowej 
Ofelii”, który można (można?) zaobserwo-
wać w teatrze. Kobieta bywa też postrze-

gana jako płaczliwa – to 
w jakiś sposób uzasadnia 
pojawienie się stosu kro-
jonych cebul. Można też 
wymieniać dalej: kobieta, 
która chwyta się za gło-
wę, bo cały czas ją boli 
i jeszcze ta, która ukrywa 
swoje ciało i bieliznę pod 
czarnym kombinezonem 
maskującym płeć, wkłada 
do majtek nóż…

Na samym końcu na 
kobiece postaci spada grad pocisków, już 
nie w formie sformułowań jak we wstępie, 
ale na ich ciała wysypywane są do bólu 
dosłowne, autentyczne łuski po nabojach. 
Pękają też balony, jeden za drugim przeci-
nane nożem. Podobnie pryskają poszcze-
gólne obrazy (ale niestety nie tak szybko) 
i nie pozostaje po nich nic, ponieważ są 
puste. Nawet jeśli starają się być mani-
festem przeciwko zatrzaskiwaniu w nich 
kobiet, nie wprowadzają żadnego dialogu, 
a jedynie zatrzaskują widza na poziomie 
plastycznego obrazu – skondensowanego 
i wyolbrzymionego. Niby pełnego sprze-
ciwu, a powielającego schematy i zatrzy-
mującego się na stereotypach. Uderzenia 
wizualne w rodzaju aktorki zamkniętej 
w czarnym worku lub bardzo realistycznie 
zaprezentowanego podcinania żył i bru-
dzenia pieluchy, mogą wręcz wywoływać 
sprzeciw wobec nich samych. Napięcia nie 
zbuduje celowo drażniąca muzyka: gra-
na na żywo, elektroniczna, zremiksowana 
(czego nie można powiedzieć o Ofelii, a to 
przecież Ofelia_remix), a na każde kolejne 
takie uderzenie bez treści będzie można 
zareagować wzruszeniem ramion bądź 
irytacją.

SzekspirOFF
Amareya Theatre & Guests 

Ofelia_remix
koncept: Dorota Androsz, 

Katarzyna Pastuszak, 
Anna Kalwajtys 

obsada: Dorota Androsz 
(Teatr Wybrzeże), Joanna 

Duda (WMQ, J=J), Anna 
Kalwajtys (ASP), 

Agnieszka Kamińska 
(Atmen Trio), Katarzyna 

Pastuszak, Aleksandra 
Śliwińska 

muzyka: Joanna Duda Ofelia_remix, fot. Sebastian Góra

Sekrety Szekspira, fot. Sebastian Góra
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widza, domagając się, a czasem nawet od-
górnie egzekwując, cielesny kontakt. 

Projekt Eweliny Ciszewskiej najciekaw-
szy zda się chyba tym, których jakoś wzru-
sza albo ewentualnie zniesmacza, historia 
o puszcze unoszących się na morskich 
falach landrynek, przyglądających się, 
z iście ludzkim zaciekawieniem, żeglują-
cemu Lacanowi. Pozostałych urzec może 
bezpretensjonalna forma przedstawienia. 
Klimatyczna muzyka i ostentacyjna te-
atralność białej konstrukcji i samych ak-
torów-mimów sprawiają, że szekspirowski 
fotoplastykon zdaje się magiczną wyrwą 
w kosmosie – miejscem, w którym można 
podglądać czas, który się zatrzymał.

SzekspirOFF
Teatr Sztuk/ NAWA św. Jerzego w Oleśnicy
Sekrety Szekspira. Fotoplastikon 004 
według pomysłu Roberta Balińskiego
reżyseria: Ewelina Ciszewska 
muzyka: Marcin Krzyżanowski 
projekcje: Robert Baliński 
obsada: Ewelina Ciszewska, Krzysztof 
Roszko 

Karolina Przystupa

Beatbox w kryzie

Jaki powinien być dobry happening? Musi 
szybko przyciągnąć uwagę widzów, którzy 
zatrzymają się nagle z zainteresowaniem 
na ulicy. Zaczną się przyglądać i przysłu-
chiwać. Wartka akcja, zrozumiałe gesty 
i przyciąganie uwagi widowni, która skoja-
rzy występ ze związanym z nim wydarze-
niem. Happening to polowanie na czułość 
i zainteresowanie.

Trzech aktorów i beatboxer. Ubrani w czar-
ne pantalony, takie same obcisłe golfy, 
wielkie białe kryzy i maski chartów. Najlep-
szy jest tu zdecydowanie Łukasz Staniew-
ski – lalkarz i beatboxer znany być może 
niektórym widzom z występów w grupie 
artystycznej MaKavaKava. „Szekspir!” – 
powie na początku, później przez cały wy-
stęp będzie tworzył rytmiczny i muzyczny 
podkład, by na koniec znów w charaktery-
stycznym dla siebie stylu między poszcze-
gólnymi dźwiękami przypomnieć o trwają-
cym w Gdańsku Festiwalu. 

Piękne, dopracowane kostiumy, do-
pasowane do charakteru przedsięwzię-
cia i bardzo dobre, przyciągające uwagę 
widowni nagłośnienie muzyki tworzonej 
przez Staniewskiego to niewykorzystany 
przez aktorów potencjał performansu. Ci 
wykonują niezbyt czytelne gesty, nieco 
niezrozumiałe, często się mylą i są nie-
zsynchronizowani. Brakuje tu również inte-
rakcji z widzami i zapowiadanego w tytule 
polowania na ich czułość. Aktorzy tworzą 
raczej tylko ładne wizualnie kompozycje 
postaci. Znając duże możliwości i umiejęt-
ności wrocławskich lalkarzy, spodziewa-
łam się znacznie więcej.

Cel happeningu jednak został chyba 
osiągnięty – odmłodzony William Szekspir 
wyszedł na ulicę, a w pamięci przechod-
niów i widzów pozostał interesujący obraz 
tajemniczych postaci w kryzach i maskach 
oraz dźwięki beatboxu.

Alicja Müller

Ze wstrętu i gniewu zrodzony

Król początkowo jest „ni-tym-ni-owym”. 
Siedzi tyłem do publiczności, paląc papie-
rosa. Już preludium zdradza, że na scenie 
nie zobaczymy groteskowego monstrum. 
Ten, kto liczył na kolejny freak-show, nie 
będzie zadowolony. Żadnej inwazji, zara-
zem przyciągającej i odpychającej, inności; 
żadnego, jeszcze bardziej spektakularnego 
od tych już zapisanych w historii teatru, 
garbu. Piotr Mateusz Wach proponuje kla-
syczne niemalże piękno. Piękno wpisane 
w jego ciało, a jednocześnie przez to samo 
ciało dekonstruowane. Subwersja niejedno 
ma imię. 

Ryszard. Ciało z  gniewu to spektakl dość 
paradoksalny. Jego autor opowiada bo-
wiem o tym, co w człowieku najbardziej 
ohydne i potworne językiem efemerycz-
nego, bo wpisanego w narrację taneczną, 
piękna. Ryszard w interpretacji Wacha, 
jako ten, który miał narodzić się z zębami 
i pokąsać łono matki, przypomina nieco 
inne przeklęte szekspirowskie dziecię z, jak 
ładnie sparafrazował tę postać Tadeusz 
Różewicz, „pyskiem w gnoju”. Zło wpisane 
w Kalibana, chociaż zdaje się pozaludzkie 
(mamy wszak do czynienia z bohaterem 
z wiedźmy zrodzonym), jest równie absor-
bujące, absolutne i bezwzględne, co to re-
prezentowane przez Ryszarda III. Tancerz 
zbliża się tym samym do poetyki metafory 
– mimo że reprezentuje jednostkowy głos 
garbatego króla, okazuje się tworem natu-
ry hybrydycznej, abstrakcyjnym ruchomym 
obrazem, który wyraźnie oddziela się od 
pierwowzoru. Z jednej strony próbuje zo-
baczyć to, co ukryte: poszukuje natury zła 
albo – by powrócić do samego spektaklu 
– przyczyn, przerastającego istnienie, gnie-
wu tytułowego bohatera, z drugiej – kom-
ponuje uniwersalną, przejmującą w swej 
dosłowności, zbudowaną na zasadzie sce-
nicznego minimalizmu, opowieść będącą 
zapisem procesu wyrodnienia. Ryszard 
Wacha, inaczej niż u Szekspira, nie jest 
archetypicznym ucieleśnieniem zła, ale po-
tworem i szaleńcem, który sam wtłacza się 
w kalectwo. Garb jest tutaj przedłużeniem 
wewnętrznej monstrualności, efektem koń-
cowym przepoczwarzania się w tyrana.

   SzekspirOFF
Teatr Sztuk w koprodukcji z Wydziałem Lalkarskim PWST w Krakowie Filii we Wrocławiu

Polowanie na... czułość
obsada: Kornel Sadowski, Łukasz Staniewski, Tomasz Tywoniuk, Hubert Wajlewski

choreografia: Ewelina Ciszewska
beat box i dźwięki na żywo: Łukasz Siwy Staniewski

Idę utopić się  
w Wiśle.

Ofelia_remix, fot. Sebastian Góra
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Stanisław Godlewski

Szekspir na ekranie

Rozmowa z profesorem Jackiem Fabisza-
kiem, prowadzącym seminarium Szekspir 
na dużym i  małym ekranie: czy film może 
zastąpić tekst dramatu? w ramach Między-
narodowego Seminarium dla nauczycieli, 
trenerów i pedagogów.

Skąd bierze się potrzeba przenoszenia 
Szekspira na ekran, dlaczego jest to tak 
popularne? Przecież to teksty pisane dla 
teatru.
Były pisane dla teatru. Wiadomo, w cza-
sach szekspirowskich nie było kina czy 
telewizji, natomiast wielu współczesnych 
szekspirologów uważa, że gdyby Szekspir 
żył dzisiaj, to pisałby albo dla telewizji, albo 
dla kina.

Z powodu wartkich fabuł, ciekawych kon-
strukcji bohaterów?
Na pewno wynika to z uniwersalizmu sztuk 
Szekspira, zarówno jeśli chodzi o treść, jak 
i o formę. Forma daje się przełożyć na inne 
niż teatr języki. Kino korzystało z tego od 
samego początku – powstało prawie 500 
różnego rodzaju adaptacji filmowych tek-
stów Szekspira w okresie kina niemego, 
setki od momentu wprowadzenia dźwięku. 
Co ważne, nie tylko Anglia i Ameryka adap-
tują dramaty szekspirowskie, lecz cały 
świat. Łącznie z tak dla nas egzotycznymi 
krajami jak Japonia – znamy wszyscy bar-
dzo ciekawe interpretacje Kurosawy. 
Przyczyna popularności adaptacji Szekspi-
ra tkwi również w tym, że był powszechnie 
znany – jako autor. W dobie kina niemego 
było to istotne: kiedy przekaz był ogra-
niczony praktycznie do obrazu, tekst był 
bardzo okrojony. W związku z tym, skoro 
ludzie znali historię, to łatwiej było ją poka-
zać na ekranie.

Czy ma pan jakąś swoją ulubioną filmową 
adaptację Szekspira?
Jest ich tyle, że pewnie byłoby ciężko mieć 
jedną… Na pewno bardzo lubię film Ry-
szard III w reżyserii Richarda Loncraine’a 
z Ianem McKellanem w roli tytułowej. Nie 
tylko ze względu na wspaniałą grę aktor-
ską i fakt, że to po prostu świetny film, ale 
przede wszystkim z powodu bardzo cieka-
wego rozwiązania inscenizacyjnego.

Chociaż autor spektaklu Ryszard. Ciało 
z gniewu konstruuje swoją postać w opar-
ciu o tekst Angeliki Lidell Rok Ryszarda, 
będący trzydziestostronicowym monolo-
giem – zapisem pędu myśli zwyrodnialca 
na godzinę przed śmiercią, nie sposób od-
mówić mu przewrotności. Tancerz nie tyl-
ko odczarowuje demonizm króla, ale także 
zręcznie manipuluje dwuznaczną poetyką 
wstrętu i odrzucenia, sytuując abiekt po 
stronie piękna. Przekracza tym samym gra-
nicę między podmiotem i wymiotem. Czyni 
widzialnym to, co z kulturowych (dominu-
jących) narracji winno się wypierać. Nie 
chodzi tutaj jednak o zwykłe przekroczenie, 
o opowiedzenie się po stronie wykluczo-
nych ani o próbę zwrócenia „ja” prawa do 
słabości (zlany potem, a właściwie w pocie 
skąpany, prawie nagi – przepasany tylko, 
na wzór Księcia Niezłomnego w interpreta-
cji Ryszarda Cieślaka, tyran odzyskuje swo-
ją, pomijaną w wielkich narracjach, mię-
sność), lecz o ucieleśnienie relatywizmu 
pojęć takich jak piękno i brzydota, przy-
ciąganie i wstręt. Pot to jedna z tych wy-
dzielin, o których wolelibyśmy zapomnieć. 
Poza tym, że nieprzyjemny, w porównaniu 
do innych ludzkich paskudztw jest wyjąt-
kowo nijaki – nie dość drastyczny, mało 
kontrowersyjny. Wach potem „maluje”, 
czyni go nie tyle koniecznym elementem 
choreografii, ile jej estetycznym dopełnie-
niem. Tancerz nieustannie balansuje na 
granicy pojęć i emocji. Pokazuje wściekły 
gniew subtelnością podszyty, odgrywa 
zwierzę w człowieku, ale także drzemiący 
w bestii, zasmucony brakiem miłości stłu-
miony głos ludzkiego „ja”. Co istotne, jego 
Ryszard pozostaje niemy. Gniew nie mieści 
się w rzeczywistości języka.

Wach opowiada nie tylko doprowadzo-
nym do stanu totalnego niemalże, dykto-

wanego auto-nienawi-
ścią, zezwierzęconym 
ciałem – na jego twarzy 
rozgrywa się równoległy 
dramat. Jego rysy są 
wynaturzone obłędem 
i winą, jakby dobrowol-
nie upodabniał się do 
zdychającego, wściekłe-
go psa. Tancerz stapia 
się z psychodeliczną 
muzyką, jego oddech 
zlewa się z histeryczną 
melodią, w pewien spo-

sób ją współtworząc. Bardziej niż człowie-
ka przypomina perwersyjne ucieleśnienie 
zła, któremu jest za siebie trochę wstyd. 
Wach tworzy niesamowitą, autodestrukcyj-
ną kreację nękanego przeszłymi traumami 
kaleki. Czasem wydaje się ogłuszony przez 
popełnione morderstwa, onieśmielony po-
twornością wspomnień, a czasem popada 
w ekstatyczne, bliskie malignie stany i z 
natarczywą żarliwością prezentuje swoje 
okaleczone szaloną ideologią i niedorzecz-
ną hipokryzją wnętrze. 

„Tańczę garbatych i prostych” – na-
pisał niegdyś Wacław Niżyński. „Tańczę 
garbatych i gniewnych” – mógłby powie-
dzieć Wach. Nie przypadkiem przywołuję 
w tym miejscu choreografa Święta wiosny. 
Ryszard. Ciało z  gniewu rozpoczyna się od 
siedzenia. Siedzeniu towarzyszy wyświe-
tlany na ekranie monolog króla. Ryszard 
twierdzi, że zabija, bo nie jest kochany. 
Niżyński zwykł myśleć, że z braku miłości 
umiera. Jego ostatni występ zaczął się od 
siedzenia. Później zatańczył wojnę. Podob-
no był wstrząsający. Kończył, ledwo odzia-
ny – osłonięty li tylko strzępami swojej tu-
niki, ciężko dysząc. Wach nie tańczy wojny, 
ale człowieka, który dla samego siebie był 
wojną. Jego ciało zdaje się rozdarte mię-
dzy psychopatycznym samouwielbieniem 
a spotęgowanym obrzydzeniem. Staje się 
doskonałą wizualizacją podmiotu dążące-
go do autodestrukcji. O tym, że pies zdechł, 
nie trzeba już nikogo informować z ekranu.

SzekspirOFF
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna  
w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
Ryszard. Ciało z gniewu
koncepcja, choreografia:  
Piotr Mateusz Wach
muzyka: Bartosz Zaskórski

Ryszard. Ciało z gniewu, fot. Sebastian Góra
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Danse Macabre in Elsinore 
by Aleksandra Kotapska

After attending The Tiger Lillies concert at 
the Gdansk Shakespeare Theatre yester-
day I thought that I knew, more or less, 
what to expect from The Tiger Lillies per-
form Hamlet, their musical adaptation of 
Shakespeare’s greatest tragedy. I was fa-
miliar with their aesthetics, grotesque look 
and wicked sense of humour. I also ma-
naged to sneak into their rehearsal, which 
only further whet my appetite for seeing 
their Hamlet. However, I was not prepared 
to be entertained and so profoundly mo-
ved at the same time. Definitely, the per-
formance exceeded my expectations. The 
collaboration between The Tiger Lillies and 
Danish Republique Theatre resulted in the 
most beautifully dark and twisted Hamlet 
I have ever seen. 

I think that the strength of the performan-
ce and the reason why it affected me so 
deeply (especially the second part after 
the interval) has perfect balance between 
the musical and visual aspects. My slight 
criticism would be that I was not entirely 
satisfied with the use of Shakespeare’s 
verse because, in my opinion, the impact 
of words got lost somewhere in between. 
I must admit that during some of the mo-
nologues I was just waiting for another 
song. At the same time most of the lyrics 
were exactly what I wanted or needed to 
hear, which surprised me. I liked how stra-
ightforward and unpretentious they were. 
Nevertheless, it was the combination of 
music and the lyrics that I found particu-
larly haunting. The production created vi-
vid memorable images and tableaux, all 
focused around different forms and stages 
of madness. It was really difficult to shake 
them off, even after the actors left the sta-
ge, most of all, because of Martyn Jacqu-
es’s (the frontman of The Tiger Lillies who 
sings all the songs) beautifully haunting 
voice with a hidden sadness to it. 

As I have mentioned, the visual 
aspects of this adaptation of Hamlet – the 
aesthetics of pre-war cabaret and early 
silent movies as well as spectacular and 
ingenious choreography - complement the 

music, weaving together a dark yet magi-
cal world. The recurring motif of actors-as
-puppets allowed playing around with the 
idea of manipulation and the discourse 
of power. Used as the key dramaturgical 
device it also shows how thin is the line 
between dominating someone and being 
dominated by others.  Indeed, I think that 
the stage movement created a far better 
narrative than the lines which were recited 
on stage from time to time. There is a lot of 
Shakespeare’s text that has been cut, me-
aning that unless you are familiar with the 
play, you are not able to fully grasp all the 
themes that are being played around with.

When it comes to acting and stage pre-
sence, from the very beginning of the show, 
Martyn Jacques and the rest of the clown
-like minstrels dominate the production: it 
is the Tiger Lillies’ show through and thro-
ugh. In comparison Hamlet comes across 
as rather bland, especially in the first half 
of the performance. However, Gertrude and 
Ophelia are not easily forgotten. They are 
both really powerful on stage in their own 
twisted and comical way. In the beginning, 
Ophelia has a kind of doll-like quality, but 
as the performance continues, she slow-
ly allows us to see how disillusioned, sad 
and helpless she really is. The scene of her 
drowning was deeply moving. Ophelia was 
suspended on a wire and behind her the-
re was a projection of a roaring sea. Her 
death was visually stunning and heartbre-
aking. 

Martyn Jacques, Martin Tulinius and 
Hans Christian Gimbel, who are behind 
the concept of the play, created Hamlet 
which remains gloriously original from 
its beginning to the very end. The brilliant 
use of stage movement by Danish actors, 
combined with the Tiger Lillies music left 
me astonished. Some may say that there 
is not enough ‘Shakespeare in Shakespe-
are’ in this adaptation. It is not the case 
here. The haunting lyrics definitely echo 
the verse of the Bard, they revitalize Ham-
let and make the play engage powerfully 
with the audience by bringing the feeling 
and physicality to the fore. The perfor-
mance as a whole takes you on an extre-
mely emotional journey that literally drags 
you to the edge of the seat and strongly 
affects you thus making The Tiger Lillies 
perform Hamlet an unforgettable and me-
aningful experience. 

Hamlet. The Massacre 
by Aleksandra Sakowska

Flute Theatre’s reduced version of Ham-
let, with their minimalist stage design and 
random dramaturgical interventions was 
a fish out of water in the grand space of the 
Gdansk Shakespeare Theatre and failed to 
impress on almost every level.

Don’t get me wrong, Kelly Hunter’s Ham-
let: Who’s There? is a decent off-west end 
production with decent acting, exhibiting 
some creativity and, for the most part, cla-
rity in the delivery of Shakespearean lines. 
It is, however, no match for most of the 
other productions taking part in the festi-
val. The framing device, namely the pos-
session of Hamlet by his father, the Ghost 
comes across flat and is more in tune with 
B-movie horrors than great classics. After 
the possession had taken place Hamlet 
quickly deteriorates. Once he gets hold of 
the knife and manages to kill Polonius his 
role is limited to a murderous madman. 
He stabs Laertes in the back while holding 
dead Ophelia in his arms and then commits 
suicide, although he still manages to kill 
Claudius before he expires for good. This 
simplistic approach to Hamlet’s madness, 
its justification and presentation devalues 
Shakespeare’s tragedy to a greater extent.

There were also some questionable de-
cisions made as to the cuts of the text it-
self. The last thirty minutes of the produc-
tion which is one hour forty minutes long 
are almost unintelligible as some scenes 
take place concurrently, all the actors are 
on stage, and some of them play different 
characters in close succession. Hamlet: 
Who’s There? ends with a dubiously cho-
sen line ‘let the cannons sound’ and they 
are pronounced perhaps by a Priest, may-
be by Fortinbras. This Hamlet leaves the 
biggest questions of the play hastily an-
swered and tries to eliminate its ambiva-
lence without being able to achieve clarity 
and simplicity the company seek in their 
theatrical mission to bring theatre closer 
to their audiences.
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Joanna Żabnicka

Letnia szkoła fechtunku

‚Laertes’ nie łączy się z niczym,
‚Laertes’ to rymu brak.
Życie to walka, więc walczy jak dziki:
wciąż ciosy paruje, naciera: w tym trwa.

Ten pojedynek, Hamlecie! –
wspomina dzieje dawne.
Tak było i będzie na świecie:
co żywe jest, pójdzie na marne.

Mieć pojedynki, to jego świat! 
Letnia szkoła fechtunku –
uniki, wypady i sztychów grad:
przeciwnik już woła „ratunku!”.

I tak gotowy ciągle do bitki,
jada konkretnie, jak to rycerze:
codziennie na obiad pochłania bitki –
o ile nie walczy przy tym obiedzie.

Lecz gdy nikt nie widzi, chodzi do łaźni,
bo w nim pacyfista się czasem znajduje:
łzę roniąc w duchu nad bzdurnością kaźni,
olejem naciera i w ciszy paruje.

Stanisław Godlewski

Perfekcyjna Lady Makbet

Perfekcyjna pani domu,
Nie może trzymać fasonu
Bo na fartuszku
I każdym ciuszku
Jest obryzgana
Krwią Duncana
Makbet proszku nie kupił
Z rozpaczy tylko się upił
Krew odzież szpeci
Nawet u dzieci
Sąsiad Prospero
Nie jest sknerą
Daje bez barier
Swój proszek Ariel

CONTEXTS

The Many Shades of Falstaff: 
Part Two 
by Hanna Michnowska

„To stretch one’s mind all round Falstaff is 
hard” wrote renown poet and critic Wiliam 
Empson suggesting a multi-faceted pro-
blem that Shakespeare’s Merry Wives pose. 
Once Shakesperare had to abandon Oldca-
stle’s name he turned to late medieval sir 
John Falstoff. 

The real Falstoff and Falstaff are merely 
connected by the name, profession and 
a hearsay. Shakespeare’s Falstaff is not co-
urageous in the medieval sense i.e. he sees 
no point in sacrificing his life for honour. He 
is thoroughly modern in his love of life over 
honourable death: ‘What is honour? A word. 
What is in that word “honour”? What is that 
“honour”? Air’ (Henry IV Part I). Historical 
Falstoff, a ‘soldier of fortune’ was accused 
of cowardice when he fled the battlefield 
at Patay in 1429. In 1442, the investigation 
carried out, probably upon his request, fo-
und in his favour. Falstoff clearly cared for 
his good name and historians give creden-
ce to this claim. This is rather far from the 
literary Falstaff. Once again Shakespeare-
an drama twists the reality. 

Not by chance, it seems, Falstaff is 
a pun on words ‘false’ and ‘staff’. It makes 
many things fit. We can perhaps attempt 
here to be gossiping Renaissance Londo-
ners. We can hear in Falstaff speeches 
echoes of Shakespeare’s rivalry with uni-
versity-educated drama authors like Marlo-
we, Nashe and above all Robert Greene as 

Stephen Greenblatt tells us in his Will in the 
World, chapter seven. Oh, the fun of evo-
king then dead Greene’s speech style just 
to publically call it “false”! Let us imagine 
being the Elizabethans who, rooted in their 
tradition, had no problem in liking and de-
spising Falstaff at the same time. Theatre 
is to life like the carnival to the liturgical 
year – a release of fears and terrors. When 
in the theatre, we may read the “false staff” 
into the reality that Falstaff contests. The 
Tudors’ reign was the time of constant 
transition from one monarch/religion to 
another and playrights and spectators co-
uld not have remained indifferent to that 
fact (see Martha Tuck Rozett’s The Doctrine 
of Election and the Emergence of Elisabethan 
Tragedy, Princeton University Press, p. 35). 
Then, we gladly see our alter ego punished, 
as we hope it will restore our comfort for 
a while. We can readily approve of Falstaff 
failures, because Lucretius told us to take 
relief from “the heavy stress some other 
men are enduring on stage” (Lucretius, On 
the Nature of the Universe, translated by 
R.E. Latham, London 1951, p. 50). After 
all, what Falstaff says is an untrustworthy 
“false staff” and his tragedy is, but “false 
staff” too. So, like the hostess in Henry IV 
Part One we leave hearing old Falstaff say: 
‘I forgive thee: go, make ready breakfast,
love thy husband, look to thy servants, 
cherish thy 
guests: thou shalt find me tractable to any 
hoanest 
reason: thou seest I am pacified still. Nay, 
prithee, be gone.’ 

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

The Merry Wives of Windsor , photo: Dawid Linkowski
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śukałem dźiś 
Śekśpija na  
piwku  
ź jedakćią.

Redakcja nie demoralizuje małych chłopców, jedynie sprawdza nową 
teorię Kazia – może Szekspir wywodzi się jednak nie od strząsania 
gruszek, ale od wstrząsania piwa? Wszystko odbywa się pod czujnym 
okiem patrona Festiwalu.

fot. Saba  Karanadze


