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rego spektakle (Tytus Andronikus, Wieczór 
Trzech Króli, Miarka za miarkę) były z wiel-
kim entuzjazmem przyjęte przez widow-
nię poprzednich edycji Festiwalu. Silviu 
Purcărete tym razem pracuje z Teatrem 
Bałtycki Dom z Rosji, który rok temu od-
wiedził Gdańsk z Makbetem w reżyserii 
Luka Percevala. Na scenie zobaczymy 
ateński las złotych, monumentalnych 
żyrandoli, a cyrkowa, bogata i komedio-
wa inscenizacja łączyć się będzie z silnie 
zaakcentowanym tematem autorytarnej 
władzy.

Do udziału w  Festiwalu zaproszony 
został alternatywny teatr z  Tel Awiwu 
– Teatr Tmuna. Istniejący od 1981 roku 
stanowi dzisiaj centrum sztuki muzyki 
i tańca, ośrodek, w którym artyści szuka-
ją nowych form ekspresji. Na Festiwalu 
wystawi on HamletMaszynę, oferując 
widzom zetknięcie nie tylko z  teatrem 
wyrosłym ze współczesnej kultury izra-
elskiej, ale także z alternatywnym spo-
sobem patrzenia na twórczość tak Szek-
spira, jak Heinera Müllera. Jest to ciekawa 
propozycja również dlatego, że w Polsce 
z inscenizacjami tekstów tego drugiego 
spotykamy się co najmniej rzadko. Na Fe-

Jeden rzut oka na program 
tegorocznego Festiwalu wystarczy, 
aby zorientować się, że w Nurcie 
Głównym czekają na nas 
zagraniczne i polskie spektakle, 
bardzo różnorodne pod względem 
konwencji inscenizacyjnej, jak 
i środków wyrazu.

Rozpoczynamy od zaproszonego z Iranu 
Quantum Theatre Group – grupy inspiru-
jącej się nie tylko dziełami dramatyczny-
mi, ale także teoriami fizyki kwantowej. 
Hasło przewodnie ich inscenizacji Ham-
leta brzmi: „Zapomnijcie, co słyszeliście 
o  Hamlecie. Hamlet nie może być opi-
sany, Hamleta trzeba zobaczyć”. Wielu 
– bazując na swoim teatralnym doświad-
czeniu – może się zgodzić z tym stwier-
dzeniem. Wystarczy więc z niecierpliwo-
ścią czekać, jakiego Hamleta tym razem 
zobaczymy na deskach Gdańskiego Te-
atru Szekspirowskiego.

Juliusz Cezar. Fragmenty włoskiego 
reżysera Romeo Castellucciego to po-
dróż w głąb fenomenu ludzkiego głosu 

poprzez na wskroś fizyczne 
doświadczenie. Przedsta-
wienie jest powrotem do le-
gendarnego Juliusza Cezara 
z 1997 roku. Reżyser, które-
go nikomu chyba nie trzeba 
przedstawiać, w  centrum 
swojej inscenizacji stawia 
organy mowy człowieka – 
ogląda i  bada je kamerą 
wprowadzoną w organizm 
aktora, śledząc drogę ludz-
kiego głosu. Głosu Markowi 
Antoniuszowi udziela aktor 
operacyjnie pozbawiony 

krtani, strun głosowych i nagłośni. Wy-
powiadane (i  niewypowiadane) słowo 
jest materią poddawaną w  spektaklu 
badaniu laboratoryjnemu. Teatr Castel-
lucciego jest doświadczeniem zupełnie 
unikatowym i do tego bardzo indywidu-
alnym dla każdego odbiorcy. Tegorocz-
ny Festiwal daje widzom niepowtarzalną 
okazję do spotkania się z tym wspania-
łym dziełem i przekonania się na własnej 
skórze o jego zasłużonej „legendarności”.

Czeka nas również widowisko Sen 
Nocy Letniej rumuńskiego reżysera, któ-

Szekspir z całego 
świata

WSTĘPNIAK NA OSTATNIEJ STRONIE!

Zuza Zajt

Julisz Cezar. Fragmenty, reż. Romeo Castellucci, fot. Luca del Pia
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stiwalu Szekspirowskim ostatni raz Ham-
letMaszynę można było oglądać w 2008 
roku. Przygotował ją wówczas Teatr Ode-
on z Bukaresztu.

W  ramach Nurtu Głównego zoba-
czymy także multimedialny spektakl 
w reżyserii Anny Król Hamlet#Casting. Ze 
sławnym monologiem Hamleta mierzy 
się w tym eksperymencie dwadzieścioro 
polskich aktorów, otoczonych nowymi 
mediami, współczesną muzyką (również 
graną na żywo: Leski, Skubas) i tekstami 
popkultury. Wydarzenie otwierało tego-
roczny Big Book Festival jako ciekawa pró-
ba „przeniesienia” Hamleta w XXI wiek, 
a także refleksja nad statusem współcze-
snego aktora podczas castingu, który sta-
nowi próbę sił i nierzadko jest miejscem 
największych zawodowych porażek.

W programie pojawią się również kon-
certy, których obecność w Nurcie Głów-
nym zaczyna stawać się powoli tradycją 
(rok i dwa lata temu prezentowano po 
dwa). Festiwal zainauguruje Stanisław 
Soyka z  krakowskim zespołem Cracow 
Singers. Usłyszymy Szekspirowskie so-
nety w autorskiej kompozycji, która łą-
czy improwizowany jazzowy śpiew soli-
sty z chórem a capella. Swoją muzyczną 
interpretację Sonetów zaprezentuje rów-
nież belgijska piosenkarka i pianistka Ca-
roll Vanwelden.

Zupełnie nową formę przedstawienia 
(wszystkich!) dzieł Szekspira proponuje 
angielska grupa performerów – Forced 
Entertainment. W ich nowatorskim pro-
jekcie Complete Works. Table Top Shake-
speare spotkamy bohaterów dramatów 
przedstawionych jako animowane bu-
telki, słoiki dżemów, świeczki, solniczki 
i  inne małe przedmioty ożywione na 
stole za pomocą siły opowieści i anima-
cji pojedynczego aktora. Każdy odcinek 
(ze wszystkich trzydziestu sześciu) trwa 
około sześćdziesięciu minut, a  artyści 
posługują się współczesnym angiel-
skim. Przedsięwzięcie zrewolucjonizo-
wało podejście do teatru przedmiotu na 
Wyspach Brytyjskich, nadal zaskakuje 
odbiorców na całym świecie odmienno-
ścią formy i teatralnej narracji – na pew-
no będzie ciekawym doświadczeniem 
również dla polskiego widza. 

W  tegorocznym Nurcie Głównym 
z  pewnością można wyczekiwać pozy-
tywnych niespodzianek. Różnorodność 
proponowanych spektakli sprawia, że 
zasiadając na widowni, nie do końca wie-
my, czego się spodziewać, ale możemy 
być przekonani, że będzie to coś niepo-
wtarzalnego i nowego.

Kto zdobędzie Złotego Yoricka? 
Które teatry zachwycą w Nurcie 
Głównym? Co powie Kazio Sponge? 
W tym roku do tego zestawu pytań 
można dołączyć kolejne: kto wygra 
SzekspirOFF?

Nurt obecny w  programie festiwalu od 
piętnastej edycji zmienia swoją formułę. By 
posłużyć się sportowym porównaniem, nie 
będzie to już tylko turniej towarzyski (czy-
li przegląd), ale wcale niemałe rozgrywki 
pucharowe. Zgłoszenia nadesłało ponad 
czterdzieści polskich i zagranicznych ze-
społów, ostatecznie ocenianych będzie 
dwadzieścia pięć wydarzeń. Dopuszczone 
są „wszystkie możliwe środki wyrazu arty-
stycznego” – wśród rozmaitych dyscyplin 
znajdzie się zarówno pięciominutowy 
sprint z  krótkometrażowym filmem The 
Lark, jak i dłuższy dystans ze spektaklem 
Macbett Teatru Papahema.

Niemniej tę różnorodność udało się 
podzielić na kilka kategorii (niekoniecznie 
wagowych), które prezentują się następu-
jąco: małe formy teatru dramatycznego, 
monodram, film, stand-up/improwizacja 
teatralna, teatr lalkowy, happening oraz te-
atr tańca. Odbędzie się też koncert muzyki 
klasycznej inspirowany dziełami Szekspira. 
Występ Radosława Blonka, Tomasza Mro-
wińskiego, Pauli Preuss, Ewy Sarwińskiej, 
Łukasza Szajewskiego dopełnią dwa mu-
zyczne akcenty w Nurcie Głównym, czyli 
Stanisław Soyka z Cracow Singers i Caroll 
Vanwelden spinający festiwal klamrą.

Jeśli już trzymać się sportowych od-
powiedników, w ramach SzekspirOFF-u 
będzie miała miejsce również dogrywka 
do ostatniego Festiwalu Szkół Teatral-
nych, którego werdykt wywołał nie tak 
dawno liczne środowiskowe komenta-
rze. Reprezentacja składająca się z dwóch 
studentek reżyserii warszawskiej Akade-
mii Teatralnej będzie miała okazję do 
rewanżu w  ramach bloku nazwanego 
Konfrontacjami Szkół Teatralnych. Ich 
konkurentami będą studenci z dwóch fi-
lii PWST w Krakowie: wrocławskiej (Labo-
ratorium Formy) i bytomskiej (Wydziału 
Teatru Tańca) oraz ze Studium Musicalo-
wego CAPITOL.

We wszystkich rozgrywkach potrzeb-
ni są też sędziowie-jurorzy. Zaproszenie 
do trzyosobowego gremium przyjęli: 
znany gdańszczanom chociażby z  We-
sołych kumoszek z Windsoru reżyser Pa-
weł Aigner, aktorka i  tancerka Jadwiga 
Możdżer oraz dyrektor Teatru Wybrzeże 
Adam Orzechowski. Miejmy nadzieję, 
że wszystko odbędzie się w duchu fair 
play i jedynym problemem, z jakim będą 
musieli się zmierzyć, będzie wyjątkowo 
wysoki poziom tego teatralnego turnie-
ju. Nieobecnym będą zaś powtarzać kla-
syczny radiowy komentarz: „Szkoda, że 
państwo tego nie widzieli”.

W  rozmowie nad grobem Yoricka 
dwaj grabarze nic sobie nie robią z po-
nurych okoliczności. Wydaje się, że w na-
turę szeroko rozumianej twórczości of-
fowej winny być wpisane dystans i doza 
zdrowego rozsądku, która bije z tego dia-
logu. Może więc poza pokaźną nagrodą 
pieniężną (w puli jest do podziału ponad 
szesnaście tysięcy złotych) warto by lau-
reatowi SzekspirOFF-u, analogicznie do 
Złotego Yoricka, przyznać na przykład… 
Srebrnego Grabarza?

Teatralny 
wielobój

Jan Karow

Czekając na Otella, reż. Jan Naturski, materiały prasowe teatru



Festiwal Szekspirowski to nie tylko 
moc wrażeń płynąca z oglądania 
różnych interpretacji sztuk Williama 
Szekspira. To również czas i miejsce 
spotkań, wymiany myśli z twórcami 
oraz artystami. Tegoroczny program 
działań edukacyjnych obfituje 
w warsztaty, seminaria, próby 
otwarte oraz wspomniane już 
spotkania z reżyserami, aktorami, 
edukatorami. Różnorodność tych 
działań pozwoli każdemu znaleźć 
coś dla siebie oraz bliżej poznać 
twórczość Brytyjczyka.

Rozmowy po spektaklu, czyli blok po-
święcony wymianie myśli, dyskusjom 
i debatom, to spotkania do późnych go-
dzin nocnych, odbywające się zaraz po 
wybranych pokazach. W tej części może 
wziąć udział każdy. Wszyscy zaintereso-
wani rozwiązaniami Krzysztofa Garba-
czewskiego, pomysłem Arasha Dadgara 
na Hamleta czy koncepcją Burzy Anny 
Augustynowicz będą mogli zadać arty-
stom pytania i zestawić ich odpowiedzi 
ze swoim odbiorem inscenizacji.

Kolejny blok to warsztaty skupiają-
ce się na praktycznym poznaniu teatru. 
Tym, którzy garną się do aktorstwa, za-
proponowano zajęcia prowadzone przez 
Tanyę Roberts (The Play’s the Thing, koszt: 
trzydzieści pięć złotych). Na podstawie 
Hamleta uczestnicy zapoznają się z rolą 

i znaczeniem ruchu, jaki może wypływać 
z  tekstu. Doświadczenie aktorskie nie 
jest wymagane, każdy zainteresowany 
jest mile widziany. Nie tylko jednak akto-
rzy mogą znaleźć dla siebie odpowied-
ni warsztat. Organizatorzy przewidzieli 
również zajęcia związane z  reżyserią. 
Directing Hamlet – warsztat prowadzony 
przez Dadgara, to ciekawa propozycja 
dla studentów reżyserii. Ponadto w pro-
gramie są spotkania dla młodych pisa-
rzy i  dramaturgów prowadzone przez 
doświadczonych teatrologów. Wszystko 
wokół twórczości Szekspira.

Kolejną ofertę edukacyjną skierowa-
no do osób zawodowo zajmujących się 
teatrem. „Seminarium” to cykl przezna-
czony dla osób pragnących rozwijać się 
w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji 
artystycznej. Szybki, sześciodniowy kurs 
odbędzie się pod okiem: Tanyi Robets 
(Wielka Brytania), Mażki Wojciechowskiej 
(Polska) i Einara Dahla (Norwegia). Peda-
godzy pokażą między innymi, jak twór-
czo wykorzystać tekst Hamleta – intere-
sować i intrygować widzów, przekładać 
emocje bohaterów na realia bliskie mło-
dzieży. Zwrócą uwagę na odpowiednie 
techniki pracy z głosem oraz pokażą, jak 
redukować stres. Zajęcia kończą się uzy-
skaniem dwujęzycznego dyplomu.

Jedną z wisienek na torcie dla wszyst-
kich uczestników Festiwalu jest cykl 
prób otwartych. Każdy może zobaczyć 
spektakl, jeszcze zanim zostanie zagrany 
w całości podczas wieczornego pokazu 
na scenie, a dodatkowo posłuchać spe-
cjalnego wprowadzenia reżysera. Orga-
nizatorzy stworzyli ofertę zarówno dla 
tych, którzy wolą podziwiać spektakle 
teatralne wygodnie z pozycji widza, jak 
i dla tych, którzy zajmują się edukacją te-
atralną w praktyce.

Zostań twórcą 
na miarę 
Szekspira!

Yorick nie taki 
biedny

Agata Iżykowska Magda Bałajewicz
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Hamlet, reż. Krzysztof Garbaczewski, fot. Magda Hueckel

Dwudziesta, jubileuszowa edycja 
Festiwalu Szekspirowskiego obfituje 
w sporo nowych wydarzeń – należy 
tu wspomnieć choćby o konkursowej 
formule nurtu SzekspirOFF, bardzo 
rozbudowanej Letniej Akademii 
Szekspirowskiej i promocjach 
festiwalowych publikacji. Jak co 
roku, na festiwalowych scenach 
odbywa się również prestiżowy 
Konkurs o Złotego Yoricka – nagrodę 
za najlepszą polską inscenizację 
dramatu Szekspirowskiego 
przyznawaną od 1994 roku przez 
Fundację Theatrum Gedanense.

Yorick jest starszy od samego festiwalu. 
Gdyby każda edycja konkursu kończyła 
się przyznaniem statuetki, w polskich te-
atrach można by znaleźć już dwudziestu 
dwóch błaznów. Jednak jury aż siedem 
razy poprzestało na wręczeniu wyróż-
nień. W tym roku konkurs organizowany 
jest po raz dwudziesty trzeci i  miejmy 
nadzieję, Yorick powędruje do jednego 
z  trzech wyłonionych kandydatów do 
nagrody. Chętnych w tym roku było re-
kordowo dużo, zapewne ze względu na 
obchody czterechsetnej rocznicy śmierci 
Szekspira.

Inscenizacje będzie oceniać trzyoso-
bowe jury: teatrolog Barbara Świąder
-Puchowska – doktor związana z  Uni-
wersytetem Gdańskim i miesięcznikiem 
,,Teatr”, Jacek Kopciński – historyk litera-
tury, krytyk, redaktor naczelny ,,Teatru”, 
szef Ośrodka Badań nad Polskim Drama-
tem Współczesnym IBL PAN, oraz krytyk 
teatralny, współpracujący między inny-
mi z radiową Dwójką czy TVP Kultura, ju-
ror wielu konkursów teatralnych – Jacek 
Wakar.

Różnorodność finałowych inscenizacji 
i silny indywidualizm artystów, których 
spektakle zostały nominowane do Yoric-
ka, zapowiadają interesujący i niesztam-
powy pojedynek. Troje twórców – trzy 
odmienne stylistycznie, koncepcyjnie 
i  formalnie sposoby mówienia ,,o Szek-
spirze” i  ,,przez Szekspira”. Na deskach 
festiwalowej sceny zobaczymy więc Ju-
liusza Cezara Barbary Wysockiej, Hamleta 
Krzysztofa Garbaczewskiego oraz Burzę 
Anny Augustynowicz. We wszystkich 
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W teatrze często dzieje się tak, że 
w stosunkowo krótkim czasie na kilku 
scenach w różnych miastach Polski 
artyści pracują nad inscenizacją tego 
samego tekstu. Wybór niektórych 
z nich – biorąc pod uwagę rangę 
danego dzieła – wydaje się jednak 
znaczący i daje do myślenia. 

Dlaczego na przykład w latach 2014–2016 
na polskich scenach tak wiele insceniza-
cji Dziadów Mickiewicza? Reżyserowali je 
Michał Zadara, Radosław Rychcik, Natalia 
Korczakowska, Paweł Passini, Eimuntas 
Nekrošius. Nie jest to raczej przypadek. 
Podobnie jest z dziełami Szekspira. Mimo 
że jego sztuki stale brane są na warsztat 
przez kolejnych twórców teatralnych, tak 
częsty wybór jednej z nich każe zastano-
wić się, dlaczego akurat ten utwór w da-
nym momencie ma umożliwić artystom 
dialog z rzeczywistością.

Burza to ostatni dramat Szekspira. 
Jego interpretacji jest właściwie tyle, ile 
badaczy i czytelników. Fabuła jest z po-
zoru nieskomplikowana: Alonzo, król Ne-
apolu, jego syn Ferdynand i dworzanie 
powracają statkiem z Tunisu, gdzie odbył 
się ślub córki Alonza, Klarybelli, z tamtej-
szym królem. Na pokładzie jest także An-
tonio, który swojemu bratu odebrał tron 
księstwa Mediolanu, a następnie wygnał 
Prospera z kraju. Prospero wraz z córką 
Mirandą został wtedy umieszczony w ło-
dzi i wysłany na pewną śmierć. Jednak 
dzięki pomocy Gonzala, doradcy króla, 
udaje mu się przetrwać i trafić na wyspę. 
Wcześniej mieszkała tam wygnana z Al-
gieru wiedźma Sykoraks. Prospero zacho-
wuje się jak kolonizator, czyniąc z syna 
wiedźmy, Kalibana, i ducha Ariela swoich 
poddanych. Pogardza zmarłą czarownicą 
i jej synem Kalibanem, a wydaje się prze-
cież, że jest między nimi nieprzypadkowa 
analogia: Sykoraks z synem trafiła na wy-
spę wygnana z Algieru, Prospero z córką 
przybywa tu wygnany z Włoch. Dlaczego 
to właśnie Prospero stał się władcą wy-
spy? Dlaczego jest „tym lepszym”? Bo 
do podtrzymania władzy wykorzystuje 
nadprzyrodzone siły, magię? Teraz, po la-
tach Prospero za sprawą magii i z pomo-
cą Ariela, wznieca burzę. Królewski statek 
dobija do brzegu. Rozbitkowie myślą, że 

Pogoda bez 
zmian

Karolina Przystupa

Hamlet, reż. Krzysztof Garbaczewski, fot. Magda Hueckel

propozycjach dzieła Szekspira stano-
wią swoiste lustro, w którym odbija się 
współczesny świat – nagi, zdeformowa-
ny, uniwersalny i  ludzki. W  twórczości 
stratfordczyka doskonale widać żądzę 
mordu, mechanizmy władzy, klęski, woj-
ny i rzeczywistą kondycję naszego świa-
ta. Jak pisze Łukasz Drewniak, tegorocz-
ne spektakle stanowią reprezentatywną 
grupę dla wszystkich metod insceniza-
cyjnych, przy których wykorzystaniu czy-
ta się dziś Szekspira. Tak więc prezenta-
cje konkursowe stają się niepowtarzalną 
okazją do skonfrontowania ze sobą wizji 
wielu twórców. Również widzowie będą 
mogli ocenić swoje przekonania, sympa-
tie teatrale i poglądy. 

Reprezentujący krakowski Narodowy 
Stary Teatr, „młody, gniewny” Garba-
czewski i  jego Hamlet stanowią raczej 
wariacje na temat szekspirowskiego dra-
matu. Reżyser proponuje nieoczywistą, 
rozszczepioną wewnętrznie interpre-
tację klasycznego dramatu – popkul-
turową grę z  widzem, kolaż cytatów 
i  kodów kulturowych oraz intrygującą, 
eklektyczną scenografię. Garbaczewski 
konsekwentnie podąża drogą niepokor-
nego buntownika, a wspomniany spek-
takl zdaje się być kontynuacją koncepcji 
obecnych także w Kronosie, Poczcie kró-
lów polskich czy Życiu seksualnym dzikich. 
W  innym kierunku dryfuje teatr Augu-
stynowicz. Sięgając po teksty klasyczne, 
artystka nakłada na nie współczesną 
matrycę, prezentując dzieła wyrafinowa-
ne i  odważne, stonowane i  wyważone 
pod względem stylu oraz formy. W spek-

taklach klasyczne i  tradycyjne środki 
swobodnie mieszają się z modernistycz-
nymi akcentami, sugestywnie podbijając 
pęknięcia współczesnego świata. Warto 
wspomnieć, że reżyserka była już laure-
atką nagrody Yoricka w 2007 roku za in-
scenizację świetnie przyjętą w Gdańsku 
Miarką za miarkę zrealizowaną w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie. W tym roku 
Augustynowicz wraca do Gdańska z re-
alizacją Burzy przygotowaną w  swoim 
(od wielu lat jest dyrektorką artystyczną 
sceny) szczecińskim Teatrze Współcze-
snym. Po ekspresjonistycznych i  moc-
nych interpretacjach klasyków, między 
innymi Klątwy Stanisława Wyspiańskiego 
czy Pijaków Franciszka Bohomolca, z ze-
społem Teatru Powszechnego w  War-
szawie i Juliuszem Cezarem pojawi się na 
festiwalu także Wysocka – aktorka i reży-
serka zarazem. 

Garbaczewski, Augustynowicz i Wy-
socka nieraz sięgali po klasyków, nie-
obcy są im Witold Gombrowicz, Juliusz 
Słowacki czy wspominany Wyspiański. 
Festiwal Szekspirowski staje się jednak 
dla artystów kolejną okazją do zbadania 
rzeczywistości za pośrednictwem twór-
czości angielskiego dramaturga wedle 
swojego stylu, koncepcji i wrażliwości.

Rozczulony Hamlet, trzymając w ręce 
czaszkę towarzysza dziecięcych zabaw, 
wzdycha: „Ach, biedny Yorick!” – wyglą-
da na to, że gdański Yorick w tym roku 
nie będzie miał powodów do zmartwień. 
Kto zdobędzie Yoricka w  dwudziestej 
trzeciej edycji konkursu, dowiemy się już 
7 sierpnia.
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obraźnia widza nie osadzała go już wię-
cej na wyspie, Duda-Gracz idzie o krok 
dalej. W  jej spektaklu zostaje już tylko 
bolesna, bezgraniczna samotność.

O  czym więc jest Burza? O  zemście 
prowadzącej do pozytywnego finału? 
O  mechanizmach rządzenia, o  tym, że 
zagubieni ludzie, całkowicie bezradni na 
bezludnej wyspie, bez większych szans 
na powrót do domu, nadal myślą tylko 
o  zdobyciu władzy i  załatwiają swoje 
porachunki? Rozbitkowie – mimo że bez 
szans na powrót – cały czas pozostają 
w roli ustalonej w dotychczasowym ży-
ciu, ich społeczny kostium funkcjonu-
je niezależnie od warunków i  sytuacji. 
A  może o  teatrze i  samym Szekspirze, 
jak chce René Girard, czy nawet o historii 
świata, jak sugeruje Jan Kott? Albo o ko-
lonizacji? Może to tekst na wskroś antro-
pologiczny. I dlaczego Kaliban, bohater, 
którym wszyscy pogardzają, nie traktu-
jąc go nawet jak człowieka, wydaje się 
u Szekspira najbardziej wyrazistą i naj-
tragiczniejszą postacią? To on przeżywa 
największy dramat. Czym więc jest ta 
wyspa Prospera i gdzie może doprowa-
dzić? Wyzwala jakiś rodzaj szaleństwa, 
przedziwny stan niepokojącego spotka-
nia bohatera z samym sobą. Co ciekawe, 
i właściwie niespotykane w dramatach 
Szekspira, czas akcji w Burzy jest zgodny 
co do minuty z czasem przeznaczonym 
na jej wystawienie w teatrze. Kott, upa-
trując w Prosperze samego dramaturga, 
komentuje to w  następujący sposób: 
„Przedstawienia w czasach szekspirow-
skich zaczynały się zazwyczaj o trzeciej 
i kończyły o szóstej. Między drugą a trze-
cią zaczęły się czary Prospera i o szóstej 
wieczorem skończyły. Trudno nie widzieć 
w tym świadomego zamysłu”1.

W tym roku do nagrody Złotego Yoric-
ka nominowano między innymi Burzę 
w reżyserii Anny Augustynowicz z Teatru 
Współczesnego w Szczecinie. Może wła-
śnie to przedstawienie na swój sposób 
odpowie na powyższe pytania. A może 
postawi ich, jak to bywa z  twórczością 
Szekspira, jeszcze więcej?

Początkowa wzmianka o  Dziadach 
też nie jest bez znaczenia, gdyż Bogu-
sław Kierc – aktor Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego – w  Burzy Augustyno-
wicz gra Prospera, natomiast w Opolskim 
Teatrze Lalki i  Aktora wciela się w  rolę 
Gustawa-Konrada w Dziadach Passiniego. 
Przypadek? Nie sądzę.

1 J. Kott, Szekspir współczesny, Warszawa 
1965, s. 355.

doszło do katastrofy, a ich okręt zatonął 
i tylko niewielu przeżyło. To jednak zapla-
nowana zemsta zdetronizowanego księ-
cia. A może raczej swego rodzaju przed-
stawienie. Prospero doskonale wie, że 
wszyscy przeżyli, a statek jest cały. Jego 
zemsta/spektakl ma się zakończyć dla 
wszystkich rzekomo szczęśliwie.

Krzysztof Warlikowski w  2008 roku 
w  Teatrze Rozmaitości w  Warszawie 
wyreżyserował ten dramat, patrząc na 
niego pod kątem relacji oprawca–ofia-
ra, zastanawiając się nad winą, karą 
i przebaczeniem. To Burza jednocześnie 
bardzo współczesna (katastrofa lotnicza 
zamiast morza i statku) i głęboko zanu-
rzona w tradycji (ludowe wesele Mirandy 
i Ferdynanda) oraz sięgająca do doświad-
czeń traumy związanej z przeżyciami po 
II wojnie światowej. 

W zeszłym roku na Festiwalu Szekspi-
rowskim do nagrody Złotego Yoricka nomi-
nowana była Burza Krzysztofa Garbaczew-
skiego z Teatru Polskiego we Wrocławiu, 
która swoją premierę miała w lutym 2015 
roku. Pół roku później w Białostockim Te-
atrze Lalek Burzę wyreżyserował Waldemar 
Raźniak. W Teatrze Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu Agata Duda-Gracz wystawiła 
w kwietniu 2016 roku Po „Burzy” Szekspira, 
a niemal w tym samym czasie w Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej w Warszawie 
Krzysztof Pastor pokazał balet stworzony 
na podstawie tego tekstu stratfordczyka. 
Dlaczego akurat Burza jest teraz tak waż-
na? Co mówi ten tekst współcześnie i co 
znaczy dziś? Wybór wyspy, czyli osadzenie 
akcji w  konkretnym miejscu, wydaje się 
kluczową decyzją reżyserską.

Garbaczewski odczytał Burzę w kon-
tekście antropologicznym, jego wyspa 
jest dzika, niepokojąca, to tajemnicza 
czarna wyspa. Scenografia stworzona 
przez Aleksandrę Wasilkowską nawiązu-

je do Życia seksualnego dzikich, spektaklu 
wyreżyserowanego przez Garbaczew-
skiego kilka lat wcześniej w Nowym Te-
atrze w Warszawie na podstawie tekstów 
Bronisława Malinowskiego. W jego Burzy 
pada wiele słów na temat braku wolno-
ści. Ten brak dotyczy również wolnej, 
niezamieszkanej ziemi, ponieważ dawna 
terra incognita nie istnieje w dzisiejszych 
czasach. Terra incognita nazywana jest 
też często białą plamą – ze względu na 
sposób oznaczenia jej na mapie. Biel jest 
uznawana za przeciwieństwo czerni. To 
bardzo ciekawe zestawienie w kontekście 
tego spektaklu. Szekspirowska wyspa jest 
przecież białą plamą na mapie ówczesne-
go świata, a w spektaklu Garbaczewskie-
go jest jednocześnie czarną wyspą.

Agata Duda-Gracz zupełnie inaczej 
spojrzała na szekspirowski tekst. Uznała, 
że taką burzę każdy z nas ma w swojej 
głowie i  sami bardzo chcielibyśmy do-
konać zemsty Prospera – nie na wyspie, 
ale na dywanie, między kanapą a telewi-
zorem, we własnych czterech ścianach. 
Sprowadzić do swojego domu wrednego 
nauczyciela muzyki z dzieciństwa, znie-
nawidzoną gwiazdeczkę telewizyjną, 
sąsiadkę, która sprawiła nam przykrość, 
i każdego, kto kiedykolwiek zaszedł nam 
za skórę. Prospero to zgorzkniały frustrat, 
siedzący w podkoszulku i piżamie na wy-
tartej kanapie przed telewizorem. Reży-
serka, tworząc tę postać, inspirowała się 
jednym z obrazów swojego ojca, Jerzego 
Dudy-Gracza, pod tytułem Hamlet polny. 
Zaproponowała bardzo współczesną 
i uniwersalną interpretację tej wybitnej 
tragikomedii sprzed czterystu lat. „Wszy-
scy jesteśmy Prosperami” – chciałoby się 
rzec po obejrzeniu spektaklu. A czy sztu-
ka stratfordczyka rzeczywiście kończy 
się szczęśliwie? Szekspir zawiesza akcję 
w niepewności, Prospero prosi, aby wy-

Burza, reż. Anna Augustynowicz, fot. Piotr Nykowski
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Hamlet to najczęściej wystawiany 
dramat Szekspira. Wydawać by się 
mogło, że już wszystko zostało na 
jego temat powiedziane, poznaliśmy 
rozmaite interpretacje tego dzieła 
i zobaczyliśmy wszelkie możliwe 
adaptacje teatralne. Można by rzec, 
że to sztuka oklepana, wymięta, 
kompletnie zużyta. Festiwal 
Szekspirowski jednak co roku 
udowadnia, że wcale tak nie jest, 
że Hamlet wciąż cieszy się bardzo 
dużym uznaniem, a wręcz króluje 
nad innymi tekstami mistrza ze 
Stratfordu.

Liczba adaptacji Hamleta wciąż wzrasta: 
z roku na rok powstają kolejne spektakle, 
happeningi, performanse i koncerty in-
spirowane tym dramatem. Każde z tych 
wydarzeń, jak nietrudno się domyślić, 
zupełnie różni się od pozostałych. Pod-
czas zeszłorocznej edycji Festiwalu Szek-
spirowskiego (jak zresztą również w po-
przednich latach w Gdańsku) można było 
obejrzeć kilku Hamletów.

Najbardziej entuzjastycznie został 
przyjęty przez widzów spektakl The Tiger 
Lillies grają Hamleta, który stworzyli ar-
tyści słynnego brytyjskiego zespołu The 
Tiger Lillies we współpracy z Teatrem Re-
publique z Kopenhagi. Publiczności przy-
padła do gustu wyjątkowa forma przed-
stawienia, która polegała na połączeniu 
gry aktorskiej z koncertem. Trzech mu-
zyków ucharakteryzowanych w typowy 
dla siebie trupi sposób odgrywało role 
specyficznych narratorów całej histo-
rii. Ich osobliwa, melancholijna muzyka 
stanowiła oś kompozycyjną widowiska, 
zespolenie poszczególnych scen. The Ti-
ger Lillies grają Hamleta to spektakl pełen 
czarnego humoru, cmentarnych wizji 
i groteski.

Zupełnie inny był Hamlet Teatru Flu-
te z Wielkiej Brytanii. Nie spotkał się on 
z aż takim uznaniem ze strony widzów. 
Mimo wielu głosów krytyki dotyczących 
głównie sposobu interpretacji tekstu 
(albo właśnie nieodkrywczego odczyta-
nia dramatu) spektakl bronił się grą ak-
torską odtwórcy roli tytułowej, który od-
dał na scenie prawdziwie hamletowskie 
szaleństwo.

Hamlet wciąż 
żywy

Balbina Hoppe

Kiss Me, Kate!, reż. Bernard Szyc, fot. Dawid Linkowski

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały prasowe grupy
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rys. Beata Pastuszko

Nagrodzony przez redakcję „Shake-
speare Daily” niechlubną „dymiącą cza-
chą”, rumuńsko-węgierski Hamlet Teatru 
Tamási Áron i Teatru Gyula Castle nie za-
sługiwał na tak ostrą krytykę, z jaką się 
spotkał. Spektakl uznano za zbyt rozwle-
kły, sztampowy, przepełniony dialoga-
mi wypowiadanymi jednostajnie, bez 
różnicowania detali. Czy jednak cechy te 
muszą zawsze powodować negatywny 
odbiór i świadczyć o nieudanej adapta-
cji dzieła? W dzisiejszych czasach rzadko 
już tworzy się inscenizacje skupiające 
się przede wszystkim na samym tekście. 
Rumuńsko-węgierski Hamlet nie zadzi-
wiał fantazyjną formą ani niespotykaną 
dotychczas interpre-
tacją. Należą mu się 
jednak słowa uzna-
nia, gdyż w  sposób 
bardzo szczegółowy 
i  przejrzysty przed-
stawił znaną dobrze, 
ale nie zawsze tak 
dokładnie pamięta-
ną historię Hamle-
ta. Poza tym, artyści 
wytworzyli na scenie 
niesamowitą atmos-
ferę – spektakl był 
przepełniony ciszą, 
zapachem papiero-
sowego dymu i zgro-
zą, którą odczuwano 
coraz silniej z  każdą 
kolejną sceną.

Prawdziwe dzieło 
literackie ma nieskoń-
czoną ilość znaczeń, 
wyzwala niezmierzo-
ny obszar interpre- 

tacji. Porusza problemy egzystencjal-
ne, które mają uniwersalny charakter 
i znajdują swoje odzwierciedlenie także 
w  obecnych czasach. Hamlet to tekst 
wybitny, gdyż mimo upływu lat wciąż 
nurtuje i  wzbudza żywe reakcje, po-
mimo że tytułowa postać ginęła w  te-
atrze niezliczoną ilość razy. 

Tegoroczna edycja Festiwalu Szek-
spirowskiego także obfituje w adaptacje 
tego słynnego dzieła. O różnorodności 
wersji scenicznych Hamleta świadczą 
spektakle odgrywane przez twórców 
różnych narodowości (będzie można 
zobaczyć Hamleta w  wersji polskiej, 
brytyjskiej i  irańskiej, czy izraelskiej – 

HamletMaszynę), którzy reprezentują 
odmienne estetyki teatralne. Miłośni-
cy teatru dramatycznego z pewnością 
wybiorą się na spektakl przygotowany 
przez Narodowy Stary Teatr z  Krako-
wa, natomiast wszyscy zwolennicy za-
baw z  formą będą mogli doświadczyć 
ich podczas Hamleta z  projektu Com-
plete works: Table Top Shakespeare re-
alizowanego przez brytyjską grupę 
performerów Forced Entertainment. 
Nie zabraknie także spektaklów inspi-
rowanych Hamletem – w  nurcie Szek-
spirOFF będzie można obejrzeć cho-
ciażby Kołysankę dla Ofelii Weroniki 
Kuśmider.

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały prasowe grupy
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Na łamach gazetki festiwalowej 
„Shakespeare Daily” pojawiały się 
już felietony o wstawaniu w teatrze. 
Mam na myśli zarówno standing 
ovation, któremu przypisuje 
się znaczenie symboliczne, jak 
i wychodzenie z teatru w trakcie 
trwania przedstawienia ( żeby 
wyjść, też trzeba wstać). W tym 
roku chciałabym włączyć w ten 
historyczny (rozpoczęty w 2010 
roku!) cykl tekst o niewchodzeniu do 
teatru. To sytuacja może nie równie 
kłopotliwa, ale chyba najbardziej 
frustrująca.

Podam dwie bezpośrednie przyczyny 
znane z  autopsji: przepełnienie oraz 
złośliwość rzeczy martwych. Na pierw-
szą niedogodność szczególnie narażo-
ne są osoby czekające na wejściówki, 
a najbardziej rozczarowujący wariant to 
niezaszczytna rola (tylko) potencjalne-
go widza, któremu nie pozwolono już 
wejść, bo skończyły się wszystkie wolne 
miejsca na widowni. Im mniejsza widow-
nia, tym większa strefa ryzyka (a mniej-
sza strefa komfortu) i możliwość porażki. 
Wiedzą o tym wszyscy, którzy próbowali 
(i może dalej pełni nadziei próbują) do-
stać wejściówkę do TR Warszawa, a w ko-
lejce stanęli później niż godzinę przed 
rozpoczęciem przedstawienia. W takich 
momentach można zapomnieć, że rocz-
nie statystyczny Polak wydaje na teatr 
kwotę nieprzekraczającą siedemnastu 
groszy. Dezorientacja trwa do czasu, 
aż zrozumiemy, że w kolejkach po wej-
ściówki dominują często te same twarze 
znajomych, którzy wyrabiają średnią za, 
powiedzmy, jedną dwunastą polskiej po-
pulacji.

Rozczarowanie z powodu niewejścia 
do teatru może spotkać na przykład 
osoby nieposiadające biletu (do tej gru-
py zaliczają się na przykład redaktorzy 
festiwalowych gazetek, niepiszący re-
cenzji z  tego konkretnego przedsta-
wienia, które chcą obejrzeć). Inspiracją 
do stworzenia tego felietonu była dla 

mnie nieudana próba obejrzenia Kró-
la Leara w reżyserii Jana Klaty podczas 
zeszłorocznej edycji festiwalu. Jak się 
później okazało, gdański pokaz był tym 
bardziej znaczący, jako jeden z  ostat-
nich zaprezentowanych przed realną 
śmiercią Leara – Jerzego Grałka, wy-
stępującego w roli umierającego króla. 
Śmierć aktora wpłynęła na zmienioną, 
sugestywną wymowę inscenizacji i po-
zostawiła na niej prawdziwie tragiczną 
rysę. W prezentowanym dalej przedsta-
wieniu władca jest nieobecny od po-
czątku spektaklu. To tylko głos, nagra-
nie, pusty tron. Możliwe interpretacje 
spektaklu Klaty już na dobre wymknęły 
się twórcom spod kontroli. Ich samych 
zaskoczyła historia Leara w  ostatecz-
nym kształcie, a płynna granica między 
aktorem a postacią została nieprzewi-
dywalnie zniesiona. Najbliższy pokaz 
spektaklu Klaty, który w  zeszłym roku 
otrzymał Złotego Yoricka, odbędzie się 
na prestiżowym Biennale w Wenecji.

Tym, którym jednak uda się w ostat-
niej chwili wejść do teatru dzięki cudom, 
jakich dokonuje obsłu-
ga, zostają niewyreży-
serowane wspomnienia 
z przedstawień. Nikt nie 
zaplanował, że ogląda-
jąc Anatomię Tytusa Fall 
of Rome Wojtka Klemma 
z  Narodowego Starego 
Teatru w  Krakowie (coś 
musi być w  tych insce-
nizacjach ze Starego, na 
które w Gdańsku zawsze 
trudno się dostać), osoba 
(konkretnie ja, ale pamię-
tam, że nie tylko ja), sie-
dząca znacznie poniżej 
rzędów krzeseł, gdzieś 
z  tyłu, w  przejściu, nie 
zauważy Dominika Stry-
chalskiego, stojącego 
z  boku, odpowiedzial-
nego za generowanie 
dźwięków. Co gorsza, 
nikt nie przewidział, że 
umkną jej również nie-
które sceny. Z  drugiej 
strony – niezaplano-
wany odbiór może być 
twórczy. Może na przy-
kład zainspirować kogoś 
do napisania felietonu. 
Poza tym pozostaje jesz-
cze bezcenna satysfakcja 
towarzysząca ostatniej 
osobie wpuszczonej na 

widownię. Niby niewygodnie, a  jednak 
wśród wybrańców.

A  teraz druga przyczyna: złośliwość 
rzeczy martwych, czyli widz nie wcho-
dzi do teatru, bo nie zdążył na spektakl. 
Znanym przykładem jest chociażby pu-
blikowany na e-teatrze felieton profesora 
Dariusza Kosińskiego, który nie dojechał 
do Wrocławia na III część Dziadów Micha-
ła Zadary. Każdy teatralny podróżnik na 
pewno dorzuciłby swoją historię o  za-
trzymanym pociągu lub nagłej awarii 
całej komunikacji miejskiej…

Pozostaje mi mieć nadzieję, że wszy-
scy czytelnicy „Shakespeare Daily” oraz 
festiwalowi widzowie są obecni tam, 
gdzie trzeba (jeśli czytają pierwszy nu-
mer gazetki, to wszystko idzie w dobrym 
kierunku), i  uda się im wejść do teatru 
(najlepiej oczywiście kilka razy dzien-
nie, bo tryb festiwalowy zobowiązuje). 
Gdyby jednak coś poszło nie tak, moż-
na kierować do nas twórcze felietony, 
które powstaną w przypływie frustracji 
(lub/i twórczego natchnienia) z powodu 
niewejścia na spektakl!

Felieton 
z Learem 
i nieobecnością 
w tle

Lepieje1 
festiwalowe

LEPIEJ NADZIAĆ SIĘ NA BAGNET,
NIŻ MIEĆ ŻONĘ LADY MAKBET.

LEPIEJ MIEĆ POD OKIEM LIMO,
NIŻ NIE WIEDZIEĆ, KTO TO LIMON.

LEPIEJ ŚWIAT OBRÓCIĆ W PROCH,
NIŻ PRZEGAPIĆ SZEKSPIROFF.

LEPIEJ NIE ZNAĆ NIC SZEKSPIRA,
NIŻ MIEĆ OJCA KRÓLA LEARA.

LEPIEJ W GDAŃSKU PISAĆ DARMO,
NIŻ NA BITWIE LEC POD WARNĄ.

1 Gatunek wymyślony przez Wisławę Szymborską.

Anna Bajek

Karolina Przystupa
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10      wstępniak  

Na początek proponuję krótką 
rozgrzewkę: kiedy podzielimy 
numer tej edycji Festiwalu 
Szekspirowskiego przez cztery, 
otrzymamy liczbę gazetek 
„Shakespeare Daily”, które 
niebawem trafią w Państwa ręce.

W mocno zmienionym składzie, choć na-
dal w większości związanym z Interneto-
wym Magazynem „Teatralia” (w zasadzie 
tylko jeden męski, niech będzie dalej 
matematycznie – pierwiastek pochodzi 
z  zaprzyjaźnionej redakcji i  wspomoże 
mocno sfeminizowane towarzystwo wie-
dzą przede wszystkim muzykologiczną), 
mamy przyjemność także i w tym roku 
komunikować się z  widzami poprzez 
karty festiwalowej gazetki. Część z nas 

po raz kolejny będzie biegać między 
teatralnymi punktami Gdańska (i  nie 
tylko), dostarczając najświeższe relacje 
ze wszystkich wydarzeń – a tegoroczny 
rozkład jazdy jest bez wątpienia opa-
sły. Na naszych łamach przeczytacie 
Państwo rzetelne recenzje ze spektakli 
Nurtu Głównego, SzekspirOFF-u  (dwa-
dzieścia pięć konkursowych propozycji), 
poza tym relacje i wywiady spisane po 
warsztatach w  ramach Letniej Akade-
mii Szekspirowskiej. Dodatkowo w tym 
roku ukażą się zbiorcze teksty typu fre-
estyle, które obejmą trzydzieści sześć 
miniprzedstawień kolektywu Forced En-
tertainment, a poza tym: eseje, felietony, 
gry i zabawy. Cała ekipa już zaprzyjaź-
niła się z harmonogramem prac i z nie-
cierpliwością czeka na pierwszy dzień 
Festiwalu, który zwiastuje nieprzespane 
noce, ale też uroki tygodnia spędzonego 
w gdańskich teatrach.

Jak co roku mamy nadzieję, że uda 
nam się oddać nastrój i atmosferę fe-
stiwalu, nie tylko komentując projekty 
artystyczne, ale również wsłuchując się 
w rzucane mimochodem opinie na te-
mat spektakli i wychwytując puls dni. 

Szekspir w  najbliższym czasie będzie 
silnie wyczuwalny w  miejskim kra-
jobrazie Gdańska, a  my zamierzamy 
prześledzić jego obecność, dorzucając 
swoje spostrzeżenia. Pewnie, jak zwy-
kle, będą to odczucia odmienne, ale 
dialogujące ze sobą, otwarte na dysku-
sje. Postaramy się zaskoczyć i zaintere-
sować ciekawą formą, również z przy-
mrużeniem oka.

Bardzo dziękujemy organizatorom 
za zaproszenie nas na kolejny Festiwal, 
a  także z  góry – czytelnikom, którzy 
mam nadzieję, nerwowo będą rozglą-
dać się za kolejnymi numerami gazetki. 
Pierwszy wyszedł dziś, w  piątek – to 
zbiór zapowiedzi i przewodników, któ-
re warto przeczytać, aby rozpoznać się 
w trybie festiwalowym. Kolejne numery 
będą ukazywać się, tak jak w ostatnich 
dwóch latach, co drugi dzień (wyjątek 
to pojedynczy numer czwarty, który 
ukaże się w  środę, dzień po numerze 
trzecim).

Kultywując tradycję rozpoczętą w ze-
szłym roku, „Wstępniak” umieszczamy na 
ostatniej stronie, żeby nie kończyć, ale 
dopiero zaczynać.

Szekspir do 
dwudziestej 
potęgi

Anna Bajek


