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Szekspir  
& Company
Wystarczy tylko rzucić okiem 
na program Nurtu Głównego 
Festiwalu Szekspirowskiego, by 
zdać sobie sprawę, że pomysłów 
na adaptacje dzieł elżbietańskiego 
dramatopisarza może być tyle, ilu 
artystów i artystek teatralnych nosi 
w sobie potrzebę opowiedzenia 
jednej z historii zgromadzonych 
w przepastnym worku kryminałów, 
baśni, komedii czy romansów 
firmy Szekspir. Odnalezienie wśród 
nich szczególnie osobistego czy 
inspirującego wątku nie jest trudne. 
Tak jak wyszukiwarka Google 

odpowie na znakomitą większość 
wątpliwości internautów, łącznie 
z podpowiedzeniem trików na 
bezsenność czy poprawnej pisowni 
niepopularnej nazwy własnej, 
tak dorobek angielskiego poety 
przypomina bazę elementów 
koniecznych do skonstruowania 
wielowymiarowych postaci 
i trzymającej w napięciu akcji.

Igraszką zdaje się spór historyków, czy 
Kupiec wenecki, Burza i Tytus Andronikus 
wyszły spod pióra jednej osoby, zwłasz-
cza że ustalenie tej informacji nie ma 
wpływu na sceniczną praktykę wysta-
wień czterystuletnich dramatów. Dzięki 
swojej tematycznej uniwersalności i pre-
cyzyjnie skonstruowanej dramaturgii 
utwory te uplasowały się na pozycji za-
łożycielskiej w stosunku do późniejszych 

zwyczajów teatralnych i  dramatopisar-
skich. O ich silnym wpływie na potom-
nych świadczy fakt, że niezależnie od 
wprowadzanych w tekście modyfikacji 
i  mimo ewoluujących estetyk scenicz-
nych, zachowują swój status wzorca. Nic 
dziwnego, że w zachodniej (pop)kultu-
rze nazwisko Szekspira zlało się w jedno 
z pojęciem teatru per se. Przesunięty na 
drugi plan autor funkcjonuje jako ogól-
noświatowa marka, utrzymująca się na 
fali popularności dzięki artystycznym 
parafrazom i  tłumaczeniom na język 
współczesności.

Twórcy dziesięciu spektakli, które 
składają się na repertuar Nurtu Główne-
go, zdają się po raz kolejny przypominać 
o  tej magicznej właściwości spuścizny 
stratfordczyka i niepisanym pakcie, jaki 
zawierają z nim za każdym razem, gdy 
sięgają po jego utwory. Stawiają na roz-
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maite, momentami skrajnie odmienne 
od siebie estetyki i swobodnie ramują te 
wątki wybranych historii, które najcieka-
wiej opowiadają o meandrach współcze-
sności. Widzowie usłyszą teksty tragedii, 
komedii, fars i  poematów w  tłumacze-
niach na siedem języków – w tym nawet 
na sardyński, we Włoszech uznawany za 
dialekt (Makbet, reż. Alessandro Serra). 
Z  przyjemnością można zauważyć, że 
propozycje Nurtu Głównego nie ustępują 
w oryginalności scenicznym koncepcjom 
alternatywnego SzekspirOFFa. Za taką 
prognozę odpowiada między innymi nie-
spodziewanie zawiązany sojusz trzech 
spektakli, zjednoczonych pod hasłem 
„Wkurzone na Szekspira”. Ten kontrnurt 
reprezentować ma ujęcia feministyczne 
(w najszerszym tego słowa rozumieniu), 
emancypujące i  upłynniające granice 
trójjedni człowiek–społeczeństwo–tech-
nologia. W  skład zbuntowanych przed-
stawień wchodzą: technofuturystyczny 
HMLT Magdy Szpecht i Łukasza Wojtyski, 
#Gwałt na Lukrecji w  dramaturgii Mar-
tyny Wawrzyniak, spektakl dyplomowy 
studentów IV roku Wydziału Aktorskiego 
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Krakowie, i po-
dzielone na siedmiu aktorów Szukając 
Romea..., czyli dyplom Klaudii Hartung-
-Wójciak, studentki Wydziału Reżyserii 
Dramatu krakowskiej AST. Do jakich ce-
lów młode pokolenie wykorzystuje dziś 
Szekspira i czy z powodzeniem przepro-
wadza proces odświeżania, przepisania 
oraz dekonstruowania? Z  pewnością 
warto pójść tropem podpowiedzianym 
przez organizatorów i przyjrzeć się temu, 
co najbardziej boli „Wkurzone” i jak te trzy 
radykalne odczytania naświetlają się wza-
jemnie. Tropem kobiecych mikrohistorii 
także podąży Bea von Malchus w swoim 
autorskim, unurzanym w  popkulturo-
wych kontekstach monodramie Królowe, 
w którym wciela się w słynne kuzynki – 
Elżbietę I i Marię Stuart. 

Niemiecką scenę reprezentuje rów-
nież… Ewelina Marciniak, która wraz 
z  zespołem Theater Freiburg przygoto-
wała Sen nocy letniej, zmysłowe, malarskie 
widowisko, będące, jak można przypusz-
czać, kolejną wizytówką rozpoznawalne-
go, choć nie zawsze zachwycającego stylu 
reżyserki. To nie jedyna tegoroczna „kola-
boracja” polskiego twórcy z zagraniczną 
instytucją – Miarkę za miarkę w praskim 
Divadlo pod Palmovkou zainscenizował 
Jan Klata. Dariusz Kosiński opisuje spek-
takl jako „dotkliwy” i nieograniczający się 
jedynie do publicystyki – z czego ostatni-
mi laty zasłynął były dyrektor artystyczny 
Narodowego Starego Teatru w Krakowie. 
Kto wie, może zagraniczne angaże po-
zwoliły Marciniak i Klacie na rozwinięcie 
skrzydeł i zaczerpnięcie oddechu po kon-
trowersjach, które wywoływali w kraju?

W Głównym Nurcie znajdują się, rzecz 
jasna, dwa konkursowe spektakle, które 
zawalczą o Złotego Yoricka: Makbet Aga-
ty Dudy-Gracz i Hamlet – komentarz Grze-
gorza Brala. Muzyczność, rytuał, obrazo-
wość – to cechy, które łączą estetyki obu 
przedstawień. Jury konkursu znajdzie się 
w sytuacji nie do pozazdroszczenia – wy-
bieranie między Dudą-Gracz a Bralem to 
zadanie tego samego kalibru, co przeciw-
stawienie Makbeta – Hamletowi. Niemniej 
wydaje się, że wybór ten jest kwintesen-
cją całego repertuaru Nurtu Głównego – 
pod pretekstem Szekspira artyści będą 
pokazywali, co interesuje ich w  teatrze 
i  boli w  społeczeństwie, jak poszerzają 
granice wyobraźni i jakich narzędzi uży-
wają, by stwarzać nowe, postszekspirow-
skie światy. Kwestia zaś, czy odbędzie się 
to w  formie musicalu (jak Romeo i  Julia 
Janusza Józefowicza), widowiska cyrko-
wego (Sen nocy letniej Mostafa Koushkie-
go) czy kameralnego dramatu (La fiesta 
del viejo Fernanda Ferrera na podstawie 
Króla Leara), jest sprawą frapującą, kone-
serską, lecz jednocześnie drugorzędną. 
I całe szczęście! 

Adriana Mickiewicz

Muzyczny 
powrót Yoricka
Ostatnia edycja Festiwalu 
Szekspirowskiegou musiała się 
odbyć bez potyczki o  Złotego 
Yoricka. Selekcjoner konkursu, 
Łukasz Drewniak, bezwzględnie 
ogłosił, że w sezonie 2016/2017 nie 
powstał w Polsce ani jeden spektakl, 
który zasłużyłby na tę prestiżową 
nagrodę. W tym roku werdykt okazał 
się łaskawszy, pojedynek o czaszkę 
błazna powraca na sceny gdańskich 
teatrów, a twórcy spróbują 
udowodnić, że przecież także Polak 
potrafi.

Złoty Yorick od 1994 roku jest przyznawa-
ny polskim inscennizacjom tekstów Szek-
spira. Przez te wszystkie lata do Gdańska 
przyjeżdżały zarówno wierne adaptacje, 
wykonane „po bożemu”, jak i nowator-
skie odczytania, swobodne gry i zabawy 
z tekstem, w których oryginału ze świecą 
szukać. Warunek jest jeden – kandydat 
do zdobycia statuetki musi powalić jury 
(w tym roku w składzie: Jacek Kopciński, 
Joanna Krakowska i  Mike Urbaniak) na 
kolana, czy też, powtarzając za Drewnia-
kiem, „ma być spektaklem eksportowym 
i przełomowym zarazem, głębokim in-
terpretacyjnie, innowacyjnym formalnie 
i gorącym politycznie w jednej chwili”1. 
Powinien dorównać Juliuszowi Cezarowi 
autorstwa Barbary Wysockiej, ostatniej 
laureatki Yoricka. 

Przy tak wysokiej stawce nie ma miej-
sca na sentymenty. W sezonach, w któ-
rych nikomu nie udało się spełnić tych 
oczekiwań, nagroda nie była przyzna-
wana – tak stało się aż siedem razy. Na 
szczęście, tegoroczna edycja zapowia-
da się o wiele lepiej. Spośród szesnastu 
zgłoszeń wybrano dwa przedstawienia, 
które staną do walki w konkursie.

Na początek częsty gość festiwalu – 
ceniony na całym świecie wrocławski Te-
atr Pieśń Kozła, tym razem ze spektaklem 
Hamlet – komentarz w reżyserii Grzego-
rza Brala. Muzyczna adaptacja Hamleta 
przenosi widzów w zimny, ponury świat 
„szekspirowskich dziadów”, jak nazwał 
swoje dzieło reżyser. Jego opowieść 
rozpoczyna się dwa miesiące przed wy-
darzeniami znanymi z lektury dramatu, 
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w noc zabójstwa króla. Wychodząc poza 
„słowa, słowa, słowa”, twórcy spektaklu 
poszukują tego, co w  Hamlecie nie zo-
stało powiedziane wprost. Bral tworzy 
intrygujące postscriptum, pytanie o to, co 
mogło doprowadzić do tragedii. Czter-
nastu aktorów, za pomocą pieśni i muzy-
ki, „które mają więcej sensu niż normal-
na mowa”, spróbuje dotrzeć do, często 
wymykających się językowi, uczuć oraz 
tożsamości bohaterów. Wokal zastępuje 
tu tradycyjną narrację. Być może, parafra-
zując klasyka, o czym nie można mówić, 
o tym trzeba śpiewać?

Śpiewać albo krzyczeć. Bral będzie 
musiał się zmierzyć z  wyjątkowo sil-
ną rywalką, Agatą Dudą-Gracz. Znana 
z widowiskowych inscenizacji reżyserka 
przedstawi widzom Festiwalu swojego 
Makbeta zrealizowanego w Teatrze Mu-
zycznym Capitol we Wrocławiu. Sięgając 
po jedną z  najtragiczniejszych historii 
o chciwości, namiętności i zbrodni, Du-
da-Gracz wydobywa z niej problem zła, 
wszechobecnego i obezwładniającego. 
Morderstwo dokonane przez Makbeta 
i Lady Makbet to tylko kropla w morzu 
rozlewającej się po całej scenie krwi. 
W świecie ogarniętym wojną, prowadzo-
ną przez demoniczną Hekate, zaginęła 
wszelka moralność, a ludzkie życie prze-
stało mieć jakąkolwiek wartość. Niego-
dziwości „cnota nie stawi czoła”, gdyż nie 
ma już żadnej cnoty. Wszyscy są w jakiś 
sposób winni, każdy ma coś na sumieniu. 
Zrozpaczonemu, wystraszonemu i  zu-
pełnie bezsilnemu Makbetowi pozostał 
jedynie rozpaczliwy wrzask, który ginie 
w dźwiękach potęgującej grozę muzyki. 

Być może sprawiły to czary tych sympa-
tycznych krasnoludków z rynku, a może to 
duch Jerzego Grotowskiego wciąż czuwa 
nad miastem, jednak w tym sezonie sto-
licą polskiego Szekspira stał się Wrocław. 
Już niebawem dwa pochodzące z tego 
miasta spektakle rozpoczną swoją ry-
walizację o Złotego Yoricka. Wygląda na 
to, że główną bronią w tej walce będzie 
muzyka. 

1 Festiwal Szekspirowski bez Złotego Yoricka, 
ale ze spektaklem Oliviera Frljicia, https://
kultura.trojmiasto.pl/Festiwal-Szekspirowski-
bez-Zlotego-Yoricka-ale-ze-spektaklem-
Oliviera-Frljicia-n113816.html, 19.07.2018.

Karolina Kowalczyk 

Off nocy letniej 
Off jest ważny. Dużo mówi o tym, 
w jaką stronę zmierza współczesny 
teatr, wyznacza ścieżki poszukiwań, 
kieruje uwagę na pomijane 
zakamarki, uwalnia od myślenia 
uwikłanego w  obowiązujące 
konwencje. Zainteresowania 
artystów offowych często ogniskują 
się wokół tego, co uwiera ich 
w mainstreamie. W ten sposób off 
z nieco odmiennej perspektywy 
uzupełnia szlaki przecierane przez 
nurt główny. Dopiero czujność na 
oba rodzaje teatru daje widzowi 
pełen obraz i uwrażliwia na jego 
polifonię. Tym bardziej ciekawy jest 
SzekspirOFF, zderzający ważną, 
wystawianą nieustannie w teatrach 
na całym świecie literaturę z często 
intymnym, błyskotliwym i odważnym 
spojrzeniem na rzeczywistość. 

Nie ma bardziej znanego pisarza niż 
Szekspir, dlatego potencjał zestawienia 
jego twórczości z energią teatru offowe-
go jest ogromny. Dzięki tegorocznemu 
programowi Festiwalu Szekspirowskie-
go po raz kolejny będziemy mieli okazję 
zobaczyć, jak twórcy nurtu alternatyw-
nego, sięgając po dzieła stratfordczyka, 
szukają własnej jakości na scenie. Jakimi 
kolorami będzie mienił się Szekspir tego-
rocznego offu? 

Trzynaście spektakli teatralnych pre-
zentowanych na Festiwalu jest dowodem 
na to, jak ogromną odwagą wykazali się 
ich twórcy, by w kanonicznych dziełach 
odnaleźć tak potrzebną teatrowi (i świa-
tu) przestrzeń do eksperymentu. Dwa-
naście z  przedstawień weźmie udział 
w  tegorocznym konkursie w ramach 

SzekspirOFFu, w  którego jury zasiądą 
Agata Duda-Gracz, Piotr Kruszczyński 
i Adam Nalepa. Poza konkursem pojawi 
się też zeszłoroczny zwycięzca offowego 
Grand Prix Piotr Mateusz Wach z tanecz-
nym przedstawieniem Rytuał 23 albo ob-
razy ze śmierci wodza. Spektakl ten został 
w zeszłym roku wyróżniony (cytuję uza-
sadnienie komisji w składzie Jacek Wa-
kar, Jacek Głomb oraz Romuald Wicza- 
-Pokojski) „za twórczą inspirację dzie-
łem Williama Szekspira, konsekwentne 
przekraczanie granic teatralnych gatun-
ków i artystyczną uczciwość”. Performer 
w  stworzonej na podstawie Juliusza 
Cezara, pozbawionej słów, inspirowa-
nej japońskim tańcem butō, hipnotycz-
nej i  precyzyjnej choreografii korzysta 
z  języka ciała, by w  sposób dojmujący 
opowiedzieć o  psychologicznych me-
chanizmach władzy. Za ten przekonują-
cy i oryginalny język sceniczny spektakl 
ten zdobył też zeszłoroczną Nagrodę 
Redakcji „Shakespeare Daily”. Wywiad 
z choreografem ukaże się w czwartym 
numerze naszej gazetki.

 A teraz zapowiedź tegorocznego pro-
gramu. Z zagranicznych spektakli będzie 
można zobaczyć Makbeta ze Słowacji – 
psychoanalityczny monodram podej-
mujący temat tego, czy cierpienie może 
konstytuować człowieka. Będą też Dwaj 
panowie z Werony i Sen nocy letniej, oba 
z Wielkiej Brytanii. Przedstawienia zapo-
wiadają się jako zabawne i błyskotliwe 
odskocznie od mroku Szekspirowskich 
tragedii. Nie zabraknie w  nich intryg 
i wciągających fabuł. Poza tym to zawsze 
ciekawe zobaczyć, jak się gra Szekspira 
w Anglii. Pojawi się też włoski spektakl 
Ryszard. Niech żyje król opowiadający 
o  drzemiącej we władcach potrzebie 
wojny. Również Hamlet z Rumunii oscy-
lować będzie wokół artystycznej psycho-
analizy głównego bohatera. Na polskiej 
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mapie szekspirowskiego offu pojawi się 
za to Szekspir inkluzywny! Zobaczymy 
poruszające ważne zagadnienia spo-
łeczne i badające relację z publicznością 
Shaketherapy. Sztuka życia Białołęckiego 
Zagłębia Teatralnego i Nienawiść Teatru 
Bakałarz. 

Co ciekawe, tegoroczny offowy Szek-
spir nie będzie tylko o królach. Kobieca 
perspektywa wydobyta z  dramatów 
stratfordczyka przyjęta została między 
innymi przez Teatr Rozbark w spektaklu 
Bless the king_nieliryczna pieśń, proble-
matyzującym relację Króla Leara z Korde-
lią. #Lady JOanna Joanny Chułek porusza 
temat tego, kim jest bohaterka Ryszar-
da III, jeśli nie tylko żoną króla. Stoję na 
brzegu rzeki Magdaleny Mellin i Moniki 
Wińczyk w  szczególności poświęcone 
jest emocjom zdradzonej i  poniżonej 
Ofelii. O współczesnych kobietach opo-
wiada też Hamlet, czyli Ofelia Darii Kubi-
siak z krakowskiej AST. Postać Ofelii stała 
się pretekstem do rozważań na temat 
sytuacji kobiet w Polsce. Ciekawe może 
okazać się porównanie przedstawienia 
Kubisiak z drugim spektaklem reprezen-
tującym AST, opartym na tym samym 
dziele Szekspira. Hamlet (reż. Radosław 
Stępień) pyta z kolei o rolę artysty w dzi-
siejszym świecie. Warto wybrać się na 
oba studenckie spektakle i posłuchać, co 
nurtuje młodych twórców. 

Cięcie Szekspira wymaga niezwykłej 
precyzji, uważności, świadomości for-
my i mechanizmów teatralnych. Wielkie 
uznanie należy się offowym twórcom, 
którzy w tym roku znaleźli w sobie od-
wagę, by odbić tę, nie ma co ukrywać, 
wielką literaturę we własnej wrażliwo-
ści. Tegoroczny offowy Szekspir będzie 
pocięty, przepisywany, zbuntowany, 
zmniejszany do rozmiarów małego 
człowieka. Artyści często zrezygnują ze 
skomplikowanej fabuły, wielkich mecha-
nizmów, monumentalnych monologów, 
by drobiazgiem, szczegółem, impresją 
i aluzją odkrywać świat na nowo i zapro-
szać widza do rozmowy o tym, co należy 
wciąż podważać i przewartościowywać. 
Mądrze przeczytane przez twórców 
teksty angielskich dramatów staną się 
często pretekstem do rozmowy o spo-
łeczeństwie, obowiązujących normach, 
mechanizmach władzy i polityce. 

Czy będzie to Szekspir lekki czy cięż-
ki? W które struny uderzy? Jaką rolę ode-
gra w nim słowo, a jaką ciało? Do jakich 
rozmów zapraszają Szekspira i  widza 
współcześni, polscy i zagraniczni, artyści 
scen alternatywnych? 

Julianna Błaszczyk

Jeszcze bliżej 
teatru
Mimo że u Szekspira nieraz ci, 
co myśleli najwięcej, skończyli 
najgorzej, można być pewnym, 
że dodatkowa wiedza pomoże 
zrozumieć i zauważyć wiele rzeczy 
w teatrze i poza nim. Organizatorzy 
Festiwalu Szekspirowskiego od lat 
stawiają nie tylko na prezentację 
spektakli, ale także na edukację 
widzów i dlatego tworzą Letnią 
Akademię Szekspirowską.

Na działania edukacyjne składa się cykl 
wydarzeń towarzyszących przedstawie-
niom, pozwalających poszerzyć hory-
zonty, pogłębić odbiór, a także – po pro-
stu – bardziej „żyć” Festiwalem podczas 
jego trwania. Nieprzypadkowo organiza-
torzy opisują swoją akademię jako miej-
sce „spotkań i wymiany myśli”. Działania 
Letniej Akademii Szekspirowskiej odby-
wają się na różnych płaszczyznach – są to 
przede wszystkim spotkania z artystami, 
wykłady i  otwarte próby generalne. 

W tym roku Akademia koncentruje 
się wokół edukacji teoretycznej. Będzie 
można wysłuchać dwóch wykładów, 
jednego po polsku, drugiego po angiel-
sku (niestety, nie będą one tłumaczone). 
Wbrew niekorzystnej aurze, jaką w sko-
jarzeniach potencjalnych uczestników 
może posiadać słowo „wykład”, spotka-
nia zapowiadają się bardzo ciekawie – 
poprowadzą je praktycy teatralni, któ-
rych wiedzy teoretycznej towarzyszą lata 
scenicznych doświadczeń.

W sobotę (28.07) o  godzinie 15:00 
we foyer Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego odbędzie się wykład zaty-
tułowany Stereoskopia w  teatrze, który 
poprowadzi Janusz Józefowicz, dyrektor 
artystyczny Studia Buffo w  Warszawie, 
znany przede wszystkim jako choreo-
graf i reżyser, współpracujący z wieloma 
scenami w Polsce i na świecie. Temat wy-
kładu brzmi intrygująco – stereoskopia 
kojarzona jest bowiem przede wszyst-
kim z fotografią i próbami odwzorowa-
nia wzajemnych relacji przestrzennych 
obiektów oraz głębi obrazu. W  niedzielę 
(29.07) o godzinie 16:30 w sieni Instytutu 
Kultury Miejskiej będzie można posłu-
chać Alicji Bral z wrocławskiego Teatru 
Pieśń Kozła, znanego na świecie z nowa-
torskiego i laboratoryjnego podejścia do 

tradycji i muzykalności. Prezentacja nosi 
tytuł Selfless Language or the Absence of 
an Author i odbędzie się w języku angiel-
skim. Jak należy rozumieć nieobecność 
autora w  teatrze? Na polskich scenach 
można oglądać coraz śmielsze wariacje 
na temat treści dramatów. Często łatwiej 
jest interpretować spektakl poprzez 
teorię dzieła otwartego, zrywającą z au-
torem i tym, jak on sam rozumiał napi-
sany przez siebie tekst. Rośnie rola nie-
dopowiedzeń, domysłów, odczytywania 
tekstu przez pryzmat współczesnych 
problemów i prywatnych doświadczeń... 
Warto sprawdzić, jak wpisane w  tytuł 
swojego wystąpienia hasła rozwinie Bral, 
która w Teatrze Pieśń Kozła odpowiada 
za dramaturgię i produkcję, ale także pi-
sze pieśni do spektakli. 

Inną okazją do posłuchania twórców 
będą spotkania po spektaklach. Widzo-
wie będą mogli zadawać pytania, które 
pojawią się w trakcie przedstawień albo 
jeszcze przed nimi, a  także konfronto-
wać swoje opinie z innymi. Podczas te-
gorocznej edycji Festiwalu będzie można 
spotkać się między innymi z  artystami 
z argentyńkiej grupy La Fiesta del Viejo, 
praskiego Divadlo pod Palmovkou czy 
wrocławskich Teatru Pieśń Kozła i Teatru 
Muzycznego Capitol.

Oprócz tradycyjnych pokazów festi-
walowych po raz kolejny organizatorzy 
dają możliwość obejrzenia prób gene-
ralnych niektórych spośród gościnnych 
spektakli. Informację na stronie Festiwalu 
poprzedza nagłówek „Zobacz pierwszy”, 
ale warto pamiętać, że próbę otwartą 
można potraktować także jako „zobacz 
w ogóle”, jeśli na przykład spóźnimy się 
z  kupieniem biletów na spektakl, albo 
jako „znajdź różnicę”, jeśli kogoś najdzie 
ochota do obejrzenia zarówno oficjalne-
go pokazu, jak i próby. 

W tym roku mają miejsce dwie próby 
otwarte: pierwsza do Romea i Julii Studia 
Buffo już za nami. Z kolei w sobotę (28.07) 
o godzinie 17:00 będzie można zobaczyć 
Hamleta – komentarz Teatru Pieśń Kozła 
w Teatrze Wybrzeże. Akcja rozgrywa się 
dwa miesiące przed właściwą akcją dra-
matu, w noc zabójstwa starego Hamle-
ta. Wydarzenia interpretowane są przez 
czternastu aktorów za pomocą pieśni 
i dźwięków. 

Poza wydarzenimi bezpośrednio 
związanymi ze spektaklami figurującymi 
w programie Festiwalu Letnia Akademia 
Szekspirowska przewiduje jednak jesz-
cze kilka dodatkowych atrakcji, czyli tak 
zwane wydarzenia towarzyszące. W tym 

SzekspirOFF / edu
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Mateusz Kaliński

Szekspir  
się w grobie 
przewraca
Jest to w pewien sposób 
zdumiewające, że po prawie 
czterystu latach filmowych 
i teatralnych adaptacji, 
reinterpretacji czy inspiracji 
wszelkiego rodzaju wciąż nie 
wysłaliśmy Szekspira na emeryturę. 
Wydaje się nawet, że stratfordczyk 
rzadko kiedy dostaje zadyszki. 
Co prawda bezpowrotnie minął 
czas bezpiecznych inscenizacji 
idących wiernie literą tekstu, ale 
to właśnie nazywam najlepszym 
dowodem na żywotność autora. 
Niedopowiedzeniem byłoby 
stwierdzenie, że autor Hamleta 
wciąż wzbudza emocje – rozpala 
je do czerwoności, o czym 
świadczą zaciekłe boje między 
interpretatorami. Potyczek 
było wiele – choćby na terenie 
kolonializmu, psychoanalizy 
czy feminizmu. Mamy nie tylko 
Szekspira, lecz także anty-Szekspira 
czy post-Szekspira. Kto wie, jakie 
oblicza dramatopisarza pozostały 
do odkrycia? Wielu zawzięcie 
zwalczało podobne operacje, 
krusząc kopie o nienaruszalność 
monumentu.

Jednak czy – mimo oczywistej uniwer-
salności dramatów Szekspira – pomniko-
wość nie jest prostą drogą do muzeum? 
Najgorsza sztuka to taka, która nudzi. 
Festiwal zaś tworzy okazję, by nieco na-
mieszać, sprawdzić, jaki jeszcze poten-
cjał kryje się w starych tekstach. Twórcy 
bawią się, miętolą, odprawiają herezje 
– zwał jak zwał. Powie ktoś, że Szekspir 
się w grobie przewraca! Ja odpowiem, że 
dobrze, znaczy to, że żyje.

Dlatego, gdybym miał wybrać się do 
bukmachera i obstawić swojego fawo-
ryta w prywatnym konkursie na najcie-
kawszą tegoroczną propozycję, zasta-
nawiałbym się nad spektaklami HMLT 
(„Wkurzone na Szekspira”, reż. Magda 
Szpecht, dram. Łukasz Wojtysko), #Gwałt 
na Lukrecji („Wkurzone na Szekspira”,  
reż. Marcin Liber, dram. Martyna Waw-
rzyniak) oraz Hamlet, czyli Ofelia (Szek-
spirOFF, reż. i dram. Daria Kubisiak). Te 
trzy przedstawienia łączy zaangażo-
wanie w tematykę najaktualniejszą i de 
facto przez to najboleśniejszą – prze-
moc wobec kobiet oraz ich widoczność 
w świecie. Sięgnięcie po mniej popular-
ny tekst Gwałt na Lukrecji czy ustawienie 
Ofelii w centrum historii o Hamlecie już 
na poziomie samego zamysłu zmusza 
do refleksji nad obecnością i rolą kobiet 
w społeczeństwie – oraz – oczywiście – 
w wiekowych tekstach geniusza. Poja-
wiają więc się kolejne trudne pytania (na 
przykład o osadzenie i kanonizację prze-
mocy w kulturze europejskiej) i splątują 
pod hasztagiem, który nieprzypadkowo 
kojarzy się z #metoo.

Romeo i Julia, reż. Janusz Józefowicz, fot. Studio Buffo

roku pod tą enigmatyczną nazwą kryją 
się dwa skrajnie różne pokazy. Pierwszy 
z nich zapowiedziano na wtorek (31.07.) 
o  godzinie 12:00 i  będzie to wernisaż 
muralu Iwony Zając Jak Wam się podoba 
w przejściu podziemnym pod skrzyżo-
waniem ulic Okopowa i Podwale Przed-
miejskie w  Gdańsku. Z  kolei w  sobotę 
(4.08) o godzinie 13:00 na Scenie Teatru 
BOTO w Sopocie będzie można zobaczyć 
otwarty pokaz pracy warsztatowej zna-
nego festiwalowej publiczności reżysera, 
choreografa i tancerza Piotra Mateusza 
Wacha. Praca Monologi ciała oparta zo-
stawnie na ćwiczeniach z niewerbalnego 
wyrażania treści.

Na koniec jeszcze jeden punkt pro-
gramu, na który warto zwrócić uwagę – 
seminarium pod tytułem Moc nauki ze 
sztuki. To wydarzenie ma charakter za-
mknięty, ponieważ powstało z  myślą 
o nauczycielach, pedagogach i  instruk-
torach, którzy będą uczestniczyli w cyklu 
szkoleń na temat twórczego wykorzy-
stania sztuki w edukacji – powstanie też 
elektroniczna publikacja dostępna bez-
płatnie na stronie internetowej projektu. 

Jak widać – będzie się działo! Zarówno 
wieczorem, jak i w ciągu dnia i to nie tyl-
ko w budynkach teatralnych. Lepiej mieć 
oczy szeroko otwarte, bo Letnia Aka-
demia Szekspirowska na każdym kroku 
stwarza możliwości do zdobycia nowej 
wiedzy. Kto wie, może właśnie w  tym 
roku stanie się jasne, pod jakim kątem 
Hamlet trzymał czaszkę, na co chorowa-
ła Lady Makbet lub kto właściwie śnił sen 
nocy letniej… 
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Maja Skowron

Bo nie mamy 
uczuć?
Theo w roku 2009 miał mniej niż 
trzy lata. Brian Cox, szkocki aktor 
(znany chociażby z Troi) pomógł mu 
stać się wtedy prawdziwą gwiazdą 
Internetu. Do sieci trafił krótki filmik 
o tytule Masterclass with Theo. 
Ubrany w kolorowy sweterek w paski 
chłopczyk urzekającym dziecięcym 
głosem dzielnie powtarza za 
aktorem tekst najsłynniejszego 
monologu Hamleta. Serca miękną, 
a gdy Cox dociera do słów „That 
is the question” i malec zamiast 
bezmyślnie go naśladować, pełen 
zaangażowania, z zaciekawionymi 
oczami mówi radosne „Yeah!”, nawet 
najwięksi twardziele mogą rozpłynąć 
się z nadmiaru słodyczy. U progu 
22. Festiwalu Szekspirowskiego, 
nim rozpoczniemy emocjonujące 

dyskusje o interpretacjach Szekspira, 
„Być albo nie być” w wykonaniu 
dwulatka może nam przypomnieć, że 
autor Burzy równie dobrze inspiruje 
do intelektualnych rozważań, co 
oddziałuje na uczucia, a doskonale 
widać to na przykładzie małego 
aktora in spe. 

Chłopczyk nie potrafił pewnie odpowie-
dzieć na pytanie, czy Hamlet jest tragedią 
zemsty czy nie. Nie potrafił interpretować 
tej sztuki w  kontekście historycznym, 
a dyskusje o tym, czy Szekspir był nihi-
listą, nie spędzały mu snu z powiek. Nie 
dopatrywał się w tekście aluzji i odnie-
sień do współczesnej mu sytuacji poli-
tycznej i nie czuł potrzeby odnalezienia 
w historii jak największej ilości intertek-
stualnych nawiązań. Więcej, treści Ham-
leta nie znał przecież w ogóle, a i trudno 
sobie wyobrazić, by zdążył w swoim krót-
kim życiu zobaczyć go w teatrze. 

W duchu przyznania pierwszeństwa 
przeżywaniu Szekspira nad skrupulat-
nymi analizami jego tekstów pisał też 

amerykański ro-
mant yk ,  Ralph 
Waldo Emerson. 
„Shakespeare will 
never be made 
by the study of 
Shakespeare”1 – 
przekonywał w es-
eju Poleganie na 
sobie. Autorowi 
Hamleta poświęcił 
też wiele miejsca 
w  książce Przed-
stawiciele ludzko-
ści, czym włączył 
go w poczet tych, 
dzięki którym „nie 
będziemy myśleć 
nisko o  sobie ani 
o  swem życiu”2. 
Z  przekąsem pi-
sał jednak o  osią-
gnięciach Towa-
rzystwa Szekspira, 
szczycącego się 
ustaleniem, że 
autor Króla Leara 
pozwał kogoś do 
sądu o  dokład-
nie trz ydzieści 
pięć szylingów 
czy że posiadał 
własną gardero-
bę. Także, szale-

Dodatkowo spektakl Darii Kubisiak 
zwraca moją uwagę wprowadzeniem 
pozaludzkiej perspektywy – Ofelię od-
krywają badacze przybyli z  innej pla-
nety – dzięki temu zabiegowi udaje się 
stworzyć „obiektywne” czy raczej para-
obiektywne spojrzenie bez uprzedniego 
charakteryzowania postaci. Podobne 
spojrzenie oferuje HMLT, który próbuje 
zakwestionować nasze (dajmy na to an-
tropocentryczne) zdolności czytelnicze. 
Wydawałoby się, że Hamlet nie może 
zostać nie zrozumiany – w końcu jest to 
dość prosta historia. Jednak dla androida 
Homer16, który dramat odczytuje, tekst 
ma zupełnie inne znaczenie. Przypomina 
to eksperyment Laury Bohannan, w któ-
rym przedstawiła Hamleta mieszkańcom 
zachodnioafrykańskiego plemienia Tiw, 
co zachwiało przekonaniem o  uniwer-
salnym wymiarze dramatu (przebieg 
eksperymentu został opisany w artykule 
Shakespeare in the Bush, 1961). Pokazuje 
to, że nasze zdolności interpretacyjne 
są jedynie kulturowym konstruktem – 
z tego punktu zdaje się wychodzić Mag-
da Szpecht w swoim spektaklu.

Stawiam na propozycje, które tego 
wiekowego Szekspira odczytują w dość 
radykalny, ale odświeżający sposób. Nie 
powiedziałbym, że są one atakiem na 
samego dramatopisarza – raczej próbu-
ją jego przerabiane tysiące razy utwory 
użyć do wstrząśnięcia przyzwyczajenia-
mi widza. Ale czy takiego festiwalu ocze-
kują wszyscy? Cóż, tegoroczny program 
oferuje dość zróżnicowany wybór – obie-
cujące wydają się Makbet po sardyńsku 
z włoskiego Sardegna Teatro i Compa-
gnia Teatropersona, Królowe w reżyserii, 
koncepcji i wykonaniu Bei von Malchus 
oraz Rytuał 23... Piotra Mateusza Wacha. 
Niemniej bukmacherzy już przyjmują 
typy. Podobno na prowadzenie wyszedł 
musical Romeo i Julia Janusza Józefowi-
cza, który przy pomocy rewolucyjnej 
technologii oraz specjalnych okularów 
wprowadza 3D do teatru. 
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Alicja Müller 

Czy w japonkach 
wypada przyjść 
do teatru? 

Wobec Hamleta bez majtek 
przechodzi się dziś raczej 
obojętnie – wiemy wszak, że ubranie 
jest więzieniem i już lepiej być 
zamkniętym w łupinie orzecha niż 
mieć złe sny o szafiarkach. Bywa i tak, 
że do teatru – przez jego oponentki 
i oponentów opisywanego Sodomą 
i Gomorą pośród sztuk – przybywa 
ktoś, w czyjej głowie wciąż, niczym 
Rosja na mapie, panoszy się wizja 
sceny jako świątyni i wtedy to 
i królestwo, i konia temu, kto pogodzi 
zwaśnioną publiczność i zatrzyma 
karuzelę wzajemnych obelg. 

Oddzielający widzki i  widzów z  prze-
ciwnych stron (bez)majtkowej baryka-
dy Atlantyk zwykle okazuje się jednak 
tylko płytką kałużą na plaży w Jastarni, 
w której nie zatopiłaby się ze wstydu na-
wet reprezentacja Polski w piłce nożnej 
mężczyzn, gdy na teatralnych salonach 
pojawiają się stringi pośród obuwia, czyli 
buty letnie typu japonki. Te lekkie klap-
ki, przytrzymywane na stopie dwoma 
elastycznymi paskami, wychodzącymi 
z przeciwległych stron podeszwy i spo-
tykającymi się w przestrzeni pomiędzy 
paluchem a  długim palcem, są – jeśli 
wierzyć poradnikom dla tych, którzy na 

stosowności znają się tak samo dobrze, 
co Ofelia na pływaniu w rzece – równie 
mile widziane jak krótka spódniczka 
w kościelnej ławie. Im bardziej odsłonięta 
stopa, tym bardziej ograniczony mózg? 

***
8 sierpnia 2008. Ja i  moja przyjaciółka 
Karolina (imion nie zmieniam, bo sama 
podpisuję ten tekst niesfingowanym na-
zwiskiem) jesteśmy wolontariuszkami na  
12. Festiwalu Szekspirowskim i  uczest-
niczymy w  plenerowych happenin-
gach promocyjnych, co oznacza mniej 
więcej tyle, że robimy różne śmieszne 
rzeczy – na przykład udajemy biuro de-
tektywistyczne, które akurat poszukuje 
na trójmiejskich ulicach Willa Szekspira, 
seryjnego mordercy odpowiedzialnego 
za śmierć dziesiątek bohaterek i boha-
terów. Tego dnia śledztwo stoi jednak 
w miejscu, bo myślami jesteśmy już na 
wieczornej gali, podczas której będziemy 
wręczać kwiaty laureatkom i laureatom 
Złotego Yoricka. Karolina od rana nosi 
w torbie strój galowy, w którym niespeł-
na dwa lata później będzie zdawać ma-
turę i jeść kremówki. W końcu docieramy 
do garderoby w  Teatrze Wybrzeże, by 
zrzucić szaty lokalnych błaznów i prze-
istoczyć się w  królowe balu, i  właśnie 
tam moja przyjaciółka, którą znienacka 
opętał duch Anny Kareniny nieszczęśli-
wie zakochanej w modzie – postanawia 
umrzeć  – okazuje się bowiem, że nie 
wzięła worka z butami na zmianę i na gali 
wystąpi w fikuśno-obciachowych japon-
kach. Konkurs wygrywa poznański Teatr 
Nowy, a łomot oklasków urozmaica nie-
mniej donośne „klapu–klap”, przemie-
rzającej scenę Karoliny, która wiedziała, 

nie przecież interesujące, spory o  au-
torstwo sztuk Szekspira nie przybliżą 
nas, według amerykańskiego pisarza, 
do „siły wyobraźni w  nim zaklętej”3. 
Emerson wielokrotnie w  swoich tek-
stach nawołuje do przyjęcia przez nas 
poznawczej perspektywy szczerego 
i  otwartego na świat dziecka, bynaj-
mniej niekojarzącego się z  niekoniecz-
nie pozytywnie rozumianą naiwnością, 
a  zdolnego doświadczać rzeczywisto-
ści z  nieustannym zachwytem i  zdzi-
wieniem. Może trochę jak mały Theo?  
W nadchodzącym tygodniu Szekspir 
zostanie odmieniony przez wszystkie 
przypadki. Także na łamach „Shakespe-
are Daily” będziemy łączyć jego nazwi-
sko z rozmaitymi kontekstami, analizo-
wać przedstawienia, zastanawiając się 
nad doborem scenografii czy trafnością, 
mniej lub bardziej oryginalnych, pomy-
słów na zaprezentowanie go publicz-
ności. Będziemy przywoływać nazwiska 
polskich i  zagranicznych ludzi teatru, 
a także rozmawiać z tymi, którzy swoje-
go komentarza do usłyszanego ze sceny 
tekstu Szekspira na pewno nie ograniczą 
do trafnego, acz krótkiego „Yeah!”. I choć 
w tym festiwalowym szaleństwie, z wpi-
sanymi w nie słowami (słowami, słowa-
mi…), na pewno jest metoda, słodki 
chłopczyk z blond loczkami może w od-
powiednim momencie przypomnieć 
nam, byśmy nie dali się zwariować i nie 
zapominali o tym, co ważne, a co w sło-
wach najzwyczajniej się nie mieści.

Dokumentalny film Ala Pacina Sposób 
na Szekspira oglądałam dawno temu, pa-
miętam jednak scenę, w której zaczepiani 
na ulicy przypadkowi przechodnie odpo-
wiadają na pytanie, dlaczego potrzebu-
jemy mistrza ze Stratfordu. Jeden z nich 
bez dłuższego zastanowienia odpowia-
da: „Bo nie mamy uczuć”. Aż chciałoby się 
zaprosić pana na Festiwal Szekspirowski. 
Oby był on pełen uczuć. Do przeżywania 
ich razem z nami zapraszamy wszystkich. 
Wystarczy mieć przecież dwa lata. 

1 „Żaden Szekspir nie zrobi się przez 
studiowanie Szekspira”, R.W. Emerson, 
Poleganie na sobie, w: tegoż, Eseje, t.1,  
tłum. A. Tretiak, Lublin 1997, s. 94.
2 R.W. Emerson, Znaczenie wielkich ludzi,  
w: tegoż, Przedstawiciele ludzkości, tłum.  
M. Kreczowska, Kraków 2017, s. 17–18.
3 R.W. Emerson, Szekspir, w: tamże, s. 16.
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czym jest „walk of shame”, zanim HBO 
nakręciło pokutny spacer Cersei Lanni-
ster, a która nie miała natomiast pojęcia, 
że sam Konrad Swinarski zestawił nie-
gdyś spodnie sztruksowe ze skarpetami 
w klapkach jak jakiś dziad. 

***
Wrzesień 2015 i lipiec 2016. Zmierzam na 
egzamin wstępny na studia doktoranc-
kie. Ramię w ramię, serce w serce idzie 
ze mną mój chłopak, bo wiadomo, że 
jak upadać, to tylko w ulubione ramiona. 
Tego dnia na Wydziale Polonistyki niko-
mu, rzecz jasna poza komisją, nie jest do 
śmiechu.... Wtem! Jedna pani profesor 
wbija wzrok w stopy mojego towarzysza, 
a na jej twarzy poczciwa beka miesza się 
politowaniem, bo okazuje się, że oto 
mamy na sali mężczyznę w ordynarnych 
klapkach basenowo-ogrodowych, które 
pasują do całego obrazka jak rosół do 
wódki albo jak wół do karocy. Kilka mie-
sięcy później te same laczki powędrują 
do jednego z hiszpańskich teatrów, co za-
uważę dopiero na widowni, bo wcześniej 
będę zbyt otumaniona niespodzianką od 
losu, to jest faktem, że na polu tej życio-
wej walki, jaką są negocjacje w związku 
dwojga ludzi opartym raczej na różni-
cy niż na podobieństwie, przed trzy-
dziestką osiągnęłam już wszystko, czyli 
że udowodniłam wyższość teatru nad  
Euro 2016. 

***
Lipiec 2018. Wybieram się na premierę 
w warszawskim Nowym Teatrze, a dro-

ga przede mną daleka – do stolicy mu-
szę dostać się z Gdyni, w której akurat 
wszystko (całkiem dosłownie) płynie, bo 
oberwało nie tyle chmurę, ile całe niebo. 
Wkładam zatem wczorajszej urody ja-
ponki, by przedrzeć się przez ulicę, która 
stała się rzeką. W  autobusie, który za-
wiezie mnie na dworzec, organizuję an-
kietę – to znaczy wrzucam na Instagram 
zdjęcie klapek z hashtagiem #wewokeu-
plikethis i pytam, czy je zmienić i wsty-
du oszczędzić, czy przekroczyć w  nich 
progi Pendolino, a potem hipsterskiego 
królestwa, które wyrosło wokół teatru 
Krzysztofa Warlikowskiego, krzycząc „na 
pohybel pełnym butom!”. Zgadnijcie, jak 
głosowano.

***
Jeśli czytają Państwo ten tekst, to naj-
wyraźniej Festiwal Szekspirowski się już 
rozpoczął, decyzje o butach na dzisiej-
szy – wyjątkowy – wieczór zostały pod-

jęte i ani od plażowych japonek, ani od 
eleganckich półbutów nie ma odwrotu. 
Taki to urok letnich festiwali, że mienią 
się wszystkimi rodzajami obcasów. Tego-
roczny program gdańskiego święta Szek-
spira jest równie różnorodny, co jego 
publiczność i podobnie jak ona utkany 
ze sprzeczności, które jednak wzajem-
nie się nie tyle znoszą, ile uzupełniają. 
Mam nadzieję, że to samo będzie moż-
na powiedzieć o  kolejnych numerach 
gazety „Shakespeare Daily”, które ukażą 
się jeszcze 29 i 31 lipca oraz 2 i 4 sierpnia 
(ostatniego dnia Festiwalu opublikujemy 
numer piąty z 4 sierpnia w wersji posze-
rzonej o specjalną wkładkę). 

Na naszych łamach znajdą Państwo 
wnikliwe recenzje, ale także teksty zu-
pełnie niepoważne oraz formy czysto 
rozrywkowe. Redakcja – jak to mówią – 
„do tańca i  do różańca”. W  jej skład 
wchodzą recenzentki i recenzenci, któ-
rzy na tekstach o teatrze zdarli już nie-
jedną klawiaturę oraz autorki i autorzy 
dopiero rozpoczynający swoją przygodę 
z pisaniem, którym nie śni się (JESZCZE) 
nocami migający kursor ani biały duch 
pustego dokumentu w  Wordzie – im 
najbardziej przydadzą się okłady z kawy. 
Tym ostatnim zdaniem oficjalnie otwie-
ram akcję „wlej kofeinę w  recenzenta”, 
a jednocześnie zachęcam do tłumnego 
uczestnictwa we wszystkich festiwalo-
wych wydarzeniach, odsłaniania głów, 
stóp i serc oraz – oczywiście – do czyta-
nia naszej gazetki.  
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