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Teatr DIY. Szekspir na trzy głosy
Henryk V, reżyseria: Vita Maria Drygas

Trudno o bardziej ascetyczne wystawienie sztuki niż to, które zaproponowali twórcy Henryka V. Spektakl
stawia na słowo, zdaje się ufać jego
kreacyjnej mocy, rezygnuje ze środków, które mogłyby uwagę widza od
tegoż słowa odciągać. Artyści zdają
się zapraszać swoich odbiorców do
współtworzenia inscenizacji, zostawiają przestrzeń do swobodnej in-

terpretacji i nabudowywania sensów.
Trudno nie ulec wrażeniu, że Henryk V rozgrywa się nie na scenie, lecz
w umysłach widzów. Słowa Chóru,
otwierające spektakl, tylko utwierdzają w tym przekonaniu:
„Czego nam brak, wesprzyjcie myślą teraz. Obróćcie w tysiąc jednego człowieka.
I armię stwórzcie siłą wyobraźni”1.

Czytanie performatywne mało znanego tekstu Szekspira przy zupełnie
pustej widowni brzmi jak przepis na
repertuarową katastrofę. Może właśnie
dlatego Henryk V nie jest propozycją teatru instytucjonalnego, ale niezależną
produkcją, zrealizowaną przez Dariusza
Rosiaka. Spektakl nie podąża za oczekiwaniami widowni, przyzwyczajonej
do zaskakujących i oszałamiających
środków artystycznych. Nie zasypuje
bodźcami i nie zachwyca nieoczywistymi rozwiązaniami. Mimo to buduje z widzem partnerską relację i zaprasza do
tworzenia świata skrytego w słowach
dramatu.

2

NURT GŁÓWNY

Tekst w doskonałym tłumaczeniu
Piotra Kamińskiego niewątpliwie okazał
się sojusznikiem całego przedsięwzięcia. Ma w sobie świeżość utworu jeszcze
w Polsce niewyeksploatowanego. Treść
dramatu niejednokrotnie przeszywa
swoją aktualnością i śmiało może stanowić komentarz do współczesnej polskiej
rzeczywistości. Utwory o władzy nigdy
się nie starzeją, a Henryk V wydaje się
doskonale korespondować z ostatnimi
społeczno-politycznymi zawieruchami.
Dramat opowiada o nonszalancji rządzących, ich skłonności do absolutyzowania
własnej perspektywy i wyjaśniania swoich poczynań wolą niebios. Szczególnie

rzeń Piotrowi Fronczewskiemu udało się
zachować równowagę między dystansem wobec świata bohaterów a zaangażowaniem w ich sprawy. Szczególne
słowa uznania należą się zjawiskowemu
Grzegorzowi Damięckiemu, który oddał
całą złożoność i nieoczywistość postaci
Henryka V. Jego bohater ma w oczach
obłęd, bywa upojony władzą, kiedy indziej eksponuje własną skromność. Jest
targany sprzecznościami, jednocześnie pokorny i próżny, święty i występny, wpatrzony w siebie i troszczący się
o poddanych. Na nic jednak zdałyby się
nawet najwybitniejsze kreacje, gdyby
praca aktorska nie została umiejętnie

Grzegorz Damięcki, fot. Arvind Juneja

wymownie wybrzmiała rozmowa Króla
z Williamsem, będąca bezpośrednią konfrontacją dwóch odmiennych koncepcji
rządów – biorących odpowiedzialność
za swoje decyzje i od tej odpowiedzialności się uchylających.
Wielkim atutem spektaklu jest niewątpliwie znakomite aktorstwo. Scena staje
się miejscem spotkania trzech silnych,
magnetycznych osobowości, którym
mimo minimalistycznej formuły przedstawienia udaje się stworzyć wiarygodne kreacje. W wypowiadanych kwestiach
nie ma miejsca na fałsz i zbędną ekspresję. Emocje zakodowane są w detalach,
wykonywanych gestach, drżeniu głosu,
w końcu – w wymienianych spojrzeniach.
Trudne zadanie ma przed sobą zwłaszcza Marcin Rogacewicz, który wciela się
w wiele różnych postaci i z tych różnych
perspektyw prowadzi dialog z władcą
Anglii. Komentującemu przebieg zda-

zarejestrowana. Materiał, który nie jest
zapisem jednego przebiegu, zachował
swoją spójność i określony charakter.
Po projekcji spektaklu, podczas spotkania z twórcami jedna z uczestniczek
zauważyła, że forma przedstawienia
w jakiś sposób odnosi się do świata
owładniętego pandemią. Niemal każda
dziedzina ludzkiej egzystencji uległa
w tym dziwnym czasie jakiemuś zahamowaniu, zubożeniu, redukcji… Henryk V wykorzystuje środki, które czynią
go bliższym naszej rzeczywistości. Rzeczywistości bez fajerwerków. Może takiego właśnie teatru, kameralnego, skupionego na słowie, dzisiaj potrzebujemy?
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W. Szekspir, Henryk V, tł. Piotr Kamiński.

Zuzanna Jeglorz

Szekspir
na ratunek
wyobraźni

Henryk V, reżyseria: Vita Maria Drygas

Przyznam się bez bicia – przed obejrzeniem spektaklu nie znałam historii
Henryka V. Inscenizację wyreżyserowaną prze Vitę Marię Drygas postanowiłam więc obejrzeć na żywca, z chęci
poeksperymentowania i sprawdzenia
prawdziwości opinii, którą słyszałam
już kilkukrotnie: że to do aktorów i reżysera należy zadanie wciągnięcia widza w przedstawienie oraz uczynienie
go zrozumiałym nawet dla osób, które nie znają kontekstu opowiadanej
na scenie historii.
Kierowana tą myślą zasiadłam do oglądania. Z ulgą przyjęłam Piotra Fronczewskiego w roli Chóru. Aktor znakomicie
kreuje świat głosem, dzięki czemu już
od pierwszych wypowiedzianych przez
niego zdań miałam ochotę wraz z Henrykiem bezmyślnie rzucać się w fale oddzielające Anglię i Francję. Na początku
przedstawienia padają słowa: „chcemy
zadziałać na Waszą wyobraźnię”, a także prośba skierowana do publiczności,
żeby tej wyobraźni użyć dziś nieco bardziej. Formą Henryk V balansuje bowiem
na granicy słuchowiska i odczytu sztuki.
Na scenie widzimy trzech aktorów, co
nawiązuje do konwencji teatru elżbietańskiego, w którym także występowali
sami mężczyźni. Oprócz tego trzy pulpity do nut oraz krzesło. Jest pusto i surowo. Aktorzy nie mogą wspomóc się
scenografią czy ruchem. Cały ciężar inscenizacji został zrzucony na poczet ich
talentu aktorskiego, a przede wszystkim
umiejętności budowania napięcia i kreowania wyobrażonych światów samym
głosem.
O ile Fronczewski, jak już wspomniałam, radzi sobie z tym świetnie, tak Grzegorz Damięcki, wcielający się w króla
Henryka V, oraz Marcin Rogacewicz, grający pozostałe postaci, bywają trudni do
zrozumienia. Pytanie, na ile można ich za
to winić, skoro tekst, z którym się mierzyli, do łatwych nie należy, a jego archaiczność również nie pomaga w odbiorze.
Stanowią jednak dla siebie intrygujące
przeciwieństwo. Damięcki jako król jest
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Droga przez
labirynt zwany
teatr
Hamlet, reżyseria: Bartosz Szydłowski, Teatr
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Z Piotrem Augustyniakiem, filozofem
i dramaturgiem, rozmawia Anna Spiechowicz

Piotr Fronczewski, fot. Arvind Juneja

bardzo ekspresywny, wyrzuca z siebie
całą pychę młodego Henryka, podczas
gdy Rogacewicz gra spokojnie i z opanowaniem. Nie do końca w tej beznamiętności udało mi się zobaczyć różnorodność postaci, w które się wcielał. Zdawało
się, że był wciąż jedną, a tą samą osobą.
Ale może po prostu ci wszyscy Francuzi
są tacy podobni w temperamencie?
Oprócz technicznej obserwacji aktorów pod kątem ich gry zastanawiałam się
rzecz jasna, co mi – 22-letniej studentce,
zamkniętej w domu z powodu pandemii
w piątkowy wieczór – może ten spektakl
przekazać. Czy chciałabym pozwolić sobie dziś na ten luksus i usłyszeć w nim
jakieś przesłanie? W odpowiedzi na te
poszukiwania czegoś pouczającego
w mojej głowie zadźwięczało słowo „pycha”, czy raczej: jej nadmiar. Od Szekspirowskiego króla Henryka można nauczyć
się, że czasem nie warto egoistycznie realizować wszystkich swoich zachcianek
tylko po to, żeby coś komuś udowodnić.
Szkoda, że nie potrafił on trochę wyluzować. Ale fakt – wtedy przecież aktorzy
nie mieliby się o co spinać (notabene –
może nieco, oprócz Fronczewskiego, za
bardzo?).
Ale nie chciałabym angielskiego króla
przekreślić zupełnie. Wybujała ambicja
wynikająca z jego młodego wieku ma też
swoje zalety, bo przecież dzięki niej potrafi on „sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga”. W jego przypadku – aż za morze, po
Francję. I nawet, jeśli ostatecznie z tego
zerkania za horyzont nie wynika nic dobrego, to jednak należy mu się podziw
za to, jak wykopał się z wojennego dołka

i pokonał Anglików. W tym odnajduję dla
siebie morał – ulokowanie wiary w czymś
wyższym (w jego przypadku w Bogu)
i wiara w swoje siły może przynosić zaskakujące rezultaty i sprawić, że ci, co
już padali, podniosą się i pójdą z tobą.
Zadziwiające bywa to odwrócenie energii, które następuje w ludziach na polu
bitwy. Podobne energetyczne iskrzenia
zachodzą czasem między aktorami na
scenie (za które osobiście teatr kocham
najbardziej). Także i w tym przedstawieniu jest parę takich momentów, kiedy
między aktorami – Damięckim i Rogacewiczem – coś iskrzy: jeden inspiruje
drugiego, coraz bardziej się rozkręcają.
Wtedy naprawdę im wierzę, że są królami
i heroldami, chociaż stoją na scenie w jeansach i z rękami w kieszeniach. Szkoda
jednak, że nie ma tych momentów więcej. Pozostał we mnie niedosyt.
Ostatnim słowem, które przyszło mi
na myśl w trakcie oglądania tej inscenizacji, był honor. Kto więc ocalił honor w tej
scenicznej bitwie? Dla mnie niekwestionowanym zwycięzcą jest Piotr Fronczewski. Całość stanowi jednak ciekawą
propozycję opowiedzenia w skróconym
tempie rozbudowanej historii Henryka,
a także możliwość przeniesienia się na
godzinę w zupełnie inny świat.

W swojej książce Wyspiański burzenie
polskiego kościoła. Studium o „Wyzwoleniu” napisał Pan, że na tytułowy
dramat zwrócił Panu uwagę Bartosz
Szydłowski, zapraszając tym samym
do współpracy z Teatrem Słowackiego. Domyślam się jednak, że korzenie
fascynacji autorem Wesela sięgają
dużo głębiej.
Tutaj akurat Panią zaskoczę. Wyspiański
nie był autorem, który by mnie wcześniej
jakoś szczególnie fascynował. Myślę,
że wynikało to z tego, że moja recepcja
tego artysty była oparta jednak głównie na Weselu. Zainteresowanie autorem
Nocy listopadowej rzeczywiście zaczęło
się wraz ze znajomością z Bartoszem
Szydłowskim, a później z Krzysztofem
Głuchowskim [dyrektor Teatru Słowackiego – przyp. A.S.]. To był rok 2015
i wówczas tekst Wyzwolenia bardzo moc-

fot. z archiwum prywatnego

no mnie poruszył, więc faktycznie to, co
napisałem we wstępie mojej książki było
z grubsza prawdą.
W dedykacji otwierającej Studium
o „Hamlecie” Wyspiański uznaje, że
celem teatru jest pokazywać „światu
i duchowi wieku postać ich i piękno”1.
Zechciałby Pan odnieść się do znaczenia teatru dla Wyspiańskiego, ale
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Pozostając przy Wyspiańskim, chciałabym odnieść się do następujących
słów artysty: „Ktokolwiek grał, interpretując, a nie mógł nikt grać, nie interpretując, grał źle”2. Jak Pan myśli,
czego potrzeba aktorowi, aby dobrze
zagrać Hamleta?
To jest moim zdaniem ogromnie trudne
wyzwanie. Wraz z Marcinem Kaliszem,
który wcielił się u nas w tę rolę, bardzo
intensywnie szukaliśmy przede wszystkim egzystencjalnej kondycji Hamleta.
Książę Danii jest bowiem zdecydowanie
bardziej figurą pewnego rodzaju kondycji ludzkiej niż konkretnym typem psychologicznym czy charakterem. Dlatego
w graniu Hamleta istotne jest nie to, żeby
pokazać jakąś możliwą konkretyzację tej
kondycji, gdy interpretuje się go albo
jako rozchwianego młodzieńca, sfrustrowanego, niespełnionego kandydata do

fot. Bartek Barczy

również dla Pana jako autora dramaturgii do Hamleta w reżyserii Bartosza
Szydłowskiego? Czy zmieniła się jego
rola na przestrzeni wieków?
Myślę, że obserwujemy pewną marginalizację sztuki teatralnej, gdyż zasięgi
chociażby kina, muzyki popularnej etc.
są o wiele większe i mają bardziej znaczący wpływ na życie społeczne. Natomiast wydaje mi się, że jest coś bardzo
źródłowego w fenomenie teatru. Chodzi
o pewną performatywną moc, która chyba jednak w mniejszym stopniu uobecnia się w innych rodzajach działalności
artystycznej. Oczywiście nie twierdzę, że
ona w ogóle w nich nie występuje. Mam
na myśli bardzo silne doświadczenie, które jest w stanie w pewien sposób egzystencjalnie przemieniać widzów, i wydaje
mi się, że to właśnie stanowi o potencjale
teatru.

Wyspiański pragnął współtworzyć teatr transformujący, który da impuls do
przekształcania całego życia społecznego. Należy pamiętać, że wówczas było
to medium o dużym zasięgu, więc mógł
sobie to wyobrażać. W Krakowie Wesele
w krótkim czasie mogła obejrzeć większa
część społeczności miasta. Dziś sytuacja
jest inna, ale chętnie nazwałbym teatr
przestrzenią laboratorium społeczno-kulturowego czy społeczno-tożsamościowego, w której możliwe jest wyjście
poza swoją codzienną optykę i spojrzenie
na rzeczywistość z perspektywy swoich
oponentów oraz doświadczenie własnego uwikłania w zniewalające mechanizmy
fantazmatyczne. Teatr umożliwia wejście
w obszar wydarzeniowy, w którym otwiera się nowe myślenie. W sytuacji, gdy
wszyscy marzymy o zmianie społecznej
na większą skalę, udział w takim laboratorium jest nie do przecenienia. Nie łudźmy
się: teatr nie zbawi świata. Wciąż może on
jednak odegrać istotną rolę i nie należy
go bagatelizować.

tronu, albo jako wiecznie wahającego
się filozofa. To, co jest w nim najistotniejsze, to pewien wewnętrzny stan, który
określiłbym jako brak złudzeń do rzeczywistości. To poszerzona świadomość
złożoności świata, a zarazem próba dochowania wierności własnemu marzeniu
i własnej wrażliwości. Kalisz wydaje się
rzeczywiście dotykać tej istoty rzeczy.
Nowatorskie i w moim przekonaniu rewolucyjne w naszej sztuce jest także spojrzenie na postać Ofelii, która od początku
towarzyszy Hamletowi w tych jego zmaganiach z brutalną i bezduszną rzeczywistością. Nasza Ofelia współkreuje ten
świat i walczy o niego wraz z Hamletem.
Dlatego można powiedzieć, że kondycja
Hamleta niesiona jest w naszym spektaklu wspólnie przez Marcina i Agnieszkę
Judycką. Jest więc polifoniczna i wielowymiarowa. Oddana przez dwie osobowości, dwa charaktery i dwie wrażliwości, się
dopełnia. Tak jak wspomniałem, wydaje
mi się to dość rewolucyjny pomysł, jeśli
chodzi o tradycję interpretacji tej sztuki.

Czy w takim razie Marcin Kalisz jest
tym aktorem, który w Pana przekonaniu zagrał Hamleta w zgodzie z duchem Wyspiańskiego i Szekspira?
Mam nadzieję, że się do tego zbliża.
Ostatecznie jednak nie jest najważniejsze to, czy jest to Hamlet bliski zamysłowi Szekspira, czy bardziej odczytaniu
Wyspiańskiego, czy też przeważa w nim
interpretacyjna inwencja reżysera i dramaturga. Myśmy szli za tekstami wymienionych autorów, zderzając je z naszym
rozpoznaniem współczesnego świata.
Ten proces był bardzo intensywny i trwał
o wiele dłużej niż bezpośrednia praca
nad spektaklem. Powiem więcej, ten
proces trwa nadal. I to jest dla nas jako
twórców najistotniejsze. A także, czy to,
co udało nam się przenieść na scenę,
jest poruszające dla naszych widzów. To
wielka radość i satysfakcja, kiedy pozwalają oni przenikać temu do swojego wewnętrznego świata.
Wyspiański twierdził, że Szekspir, kiedy zaczynał pisać Hamleta, był innym
człowiekiem, niż kiedy sztukę kończył. Czy zaczynając poznawać autora
Wesela, był Pan innym człowiekiem
niż po napisaniu o nim książki i po wykonaniu pracy nad spektaklem?
Zdecydowanie. Nie w tym sensie, że ja
„sprzed” i „po” to dwie różne osoby, ale
że doświadczenie żywej myśli Wyspiańskiego z jednej strony, a procesu pracy
nad spektaklem z drugiej okazało się dla
mnie niezwykle stymulujące. Myślę zarówno o perspektywie intelektualnej, jak
i emocjonalnej. Jak to powiedział Tadeusz Kantor, do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Jest tak również wtedy, a może
nawet tym bardziej wtedy, gdy przygodę obcowania z dziełem teatralnym łączy
się z filozoficznym myśleniem. Niezwykle
się cieszę, że w moim sercu i głowie spotkały się i zbliżyły się do siebie te dwa
wielkie wynalazki starożytnej kultury,
które wówczas były blisko siebie, o czym
niestety dość skutecznie zapomnieliśmy.
Cytaty ze Studium o „Hamlecie” podaję
za pierwszym wydaniem: S. Wyspiański,
[Studium o „Hamlecie”] The tragicall
historie of Hamlet, Prince of Denmarke
by William Shakespeare, według tekstu
Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytane
i przemyślane przez Stanisława
Wyspiańskiego, Kraków 1905, s. 3.
2
Tamże, s. 21.
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Współczesna (medialna)
rzeczywistość a Hamlet

Paulina Feliksik

Hamlet, reżyseria: Bartosz Szydłowski, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Chciałoby się, żeby ten spektakl
nie był aktualny. Ale jest. Zwłaszcza pierwsze sceny, kiedy Poloniusz
(Tomasz Międzik), przedstawiony
jako biskup, z balkonu w Teatrze
Słowackiego w Krakowie do pustych
krzeseł na widowni kieruje słowa
„horror”, „groza”. Hamlet w reżyserii
Szydłowskiego to uwspółcześniona wersja dramatu Szekspira, która
nawiązuje do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Dziś, rok po premierze, oddźwięk, forma, a nawet
brzmienie słów wydają się nieco inne.
Szydłowski w swoim przedstawieniu łączy tekst Szekspira ze Studium o „Hamlecie” i Śmierci Ofelii Wyspiańskiego.
Spektakl został również powiązany z aktualnymi problemami społeczno-politycznymi. Przykładowo, w jednej ze scen
Ofelia (Agnieszka Judycka) z kartek układa słowa „śnić”, „może”. Na jednej z nich
pojawia się symbol błyskawicy, który zapewne nawiązuje do protestów. Należy
wspomnieć także o krytyce kościoła, silnie obecnej w inscenizacji. Podobny wątek pojawia się zarówno w początkowej
scenie, kiedy bohaterowie klęczą przed
biskupem wyciągającym dłoń z pierściefot. Bartek Barczy

niem. W ten sposób reżyser pokazuje
relację władzy kościelnej i świeckiej oraz
satyrycznie podkreśla dominującą pozycję duchownego. Podobnie w scenie
przedstawiającej kazanie padają słowa,
jakoby należałoby bronić tradycji rodzinnych, narodowych, religijnych. Kościół
silnie wkracza zatem w sferę polityki.
W spektaklu obecne są także nawiązania do najnowszej historii, chociażby
poprzez słynny plakat Solidarności (postać Ducha ojca to kilkunastoletni Tytus
Grochal przebrany za szeryfa). Jednak
równie ciekawa, czasami mniej dosłowna, jest forma, nawiązująca do nowych
mediów.
W otwierającej scenie widzimy Hamleta (Marcin Kalisz) i Ofelię na nagraniu
wyświetlonym w tle sceny. Przez większość spektaklu można oglądać na nim
reakcje bohaterów, zbliżenia na ich twarze, a także filmiki nagrywane przez Horacja (Krzysztof Piątkowski) czy tytułową
postać. Podobny zabieg wskazuje na rolę
mediów oraz Internetu we współczesnym świecie. Staje się to wyjątkowo aktualne w sytuacji lockdownu, gdy ekrany
stają się dla widzów namiastką oglądania
spektakli na żywo. Przestrzeń wirtualna
w ostatnich miesiącach stała się nie-

5

odzownym elementem naszej codzienności. Pandemia może zatem wzmocnić
tezy twórców oraz nadać przedstawieniu
nowe znaczenie.
Hamlet u Szydłowskiego podobnie
jak w oryginale jest niespokojny, chce
pomścić śmierć ojca, nie potrafi stworzyć związku z Ofelią. Momentami niepewny, próbuje usunąć się w cień, by

fot. Bartek Barczy

po chwili znów zwracać na siebie uwagę, jak chociażby wtedy, gdy zabiera
telefon Horacja i zaczyna nagrywać to,
co dzieje się na scenie. Reżyser pokazał w ten sposób współczesny nawyk
uwieczniania zdarzeń z naszego życia
oraz dzielenia się nimi w mediach społecznościowych. Zwrócił również uwagę
na sposób, w jaki kreowany jest także
przekaz telewizyjny.
Jedną z ciekawszych postaci w tym
spektaklu jest Ofelia. Bohaterka, przynajmniej pozornie, odchodzi od konwencji
delikatnej ofiary, którą łatwo pokonać,
w jakiej często ją wtłaczano. Ofelia u Szydłowskiego eksponuje swoją cielesność
strojem, makijażem, ale i zachowaniem
czy gestami. Jednak to nie zmienia jej
tragicznej historii. Ostatecznie popełnia
samobójstwo. Jednak nawet po tym czynie pozostaje widoczna: siedzi na krawędzi sceny, paląc papierosa.
Spektakl Szydłowskiego łączy wiele
wątków: szekspirowską historię, diagnozę współczesności, krytykę aktualnej polskiej rzeczywistości… Pojawiają się również nawiązania do muzyki popularnej.
Ta mieszanka niestety czasem przytłacza, gubi widza w różnych powiązaniach.
Dzisiejszy Hamlet nie jest idealny, jest
wewnętrznie sprzeczny, niejednokrotnie
bywa zagubiony. Wciąż jest to jednak bohater, który wskazuje na wady i problemy rzeczywistości, z którymi często sam
się zmaga.
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SzekspirOFF
Maja Skowron

Wyspa należy
do nas

stormy protest song, koncepcja i wykonanie:
Monika Wińczyk, Hubert Wińczyk, Monster
Hurricane Wihajster, Poznań

O ile Prospero jest w Burzy postacią bezsprzecznie pierwszoplanową, Sykoraks
pojawia się tylko we wspomnieniach
Szekspirowskich bohaterów. Tajemnicza algierska postać znana jest głównie
jako matka Kalibana, przez lata trzymająca na uwięzi Ariela. Akcja dramatu
Szekspira rozgrywa się już po śmierci
wiedźmy, która wedle opowieści Prospera miała dysponować olbrzymią
mocą – tak wielką, by móc kontrolować
nawet Księżyc.
Monika i Hubert Wińczykowie, czyli
poznański duet Monster Hurricane Wihajster, w swoim dźwiękowym performansie, inspirowanym ostatnią sztuką
Szekspira, zapraszają na scenę Sykoraks
i Prospera. Tym samym zwracają uwagę
na to, że choć wspomniani bohaterowie
pochodzą z odległych sobie światów,
można w Burzy odnaleźć łączące ich
elementy.

Oboje są bowiem wygnańcami – Prospero został wypędzony z Mediolanu
przez brata, Sykoraks musiała opuścić
Algier. Oboje władają nadprzyrodzonymi, złowieszczymi siłami. W przedstawieniu stormy protest song postaci spotykają się jako towarzysze w sztukach
tajemnych i feerią dźwięków wyśpiewują gorzką prawdę o mieszkańcach Ziemi,
którzy nie potrzebują już magii, by dokonać zniszczenia. „Ludzkość jest naszym
wspomnieniem” – wykrzykują, podkreślając zagładę, do jakiej doprowadził
człowiek. I dodają zaraz, że piją wino na
plaży, obserwując z oddali pojawiający
się na horyzoncie grzyb atomowy.
Spotkanie Prospera z Sykoraks rozgrywa się w pstrokatej, patchworkowej
scenografii. Obok zestawu do miksowania dźwięków, akwarium, roślin doniczkowych, dywanów zawieszonych na
ścianach są różowy flaming czy symbole okultystyczne. Początkowy spokojny
szum morza jest bardzo mylący – harmonijne dźwięki stopniowo przechodzą
w kakofoniczne, intensywne brzmienia,
wyprowadzające widza ze strefy komfortu, takie jak: wrzask, przeszywający pisk
czy przesuwane po stole szkło, połączone z penetrującym umysł hipnotyzującym elektronicznym bitem. W interpretacji duetu Monster Hurricane Wihajster
Burza nie jest już tylko niewinną opo-

wieścią o ulotności ludzkiego życia czy
o tym, że jesteśmy stworzeni z materii
snu. Twórcy przypominają bowiem, że
sen może stać się niedającym spokojnie
spać koszmarem. Losy Prospera i Sykoraks są przecież także historią o okrutnej
władzy, manipulacji i wykluczeniu.
Poznańscy artyści w gorzkim stormy protest songu upominają się właśnie
o tych, którzy stają się ofiarami świata,
którym rządzi przemoc. Matka Kalibana
dzięki sztuczkom Prospera może więc
dziś opowiedzieć własną historię oraz
pokazać swoje, nieznane dotąd, czułe
oblicze przez zaśpiewanie synowi kołysanki. Jego głos z offu w pewnym momencie przypomni, że miejsce, gdzie się
znajdują, pełne jest pięknych dźwięków,
które – mimo że mogą wydawać się nam
zupełnie niecodzienne – nie tracą przez
to swego piękna i wciąż mają pełne prawo wybrzmieć głośno. Wyspa, na której
nie ze swojej woli znaleźli się Prospero
i Sykoraks, należy także do nich. I to nie
oni – uchodźcy – są dla niej największym
zagrożeniem.

fot Ania Wziątek

felieton

fot. ze stormy protest songu, MHW, @festiwal Defibrylator

Agnieszka Jurec

Słowna gra –
patrzy i zna

W czasach pandemii i teatru przeniesionego do przestrzeni wirtualnej
wciąż można w pełni czerpać z obcowania z dziełami jednego z najbardziej znanych i zagadkowych twórców. Można i nawet należy!
Bez wątpienia tegoroczny Festiwal odbędzie się w nadzwyczajnych warunkach.
Początkowo zmianie miał ulec jedynie
dresscode – maseczki obowiązkowe!
Jednak ostatecznie to nie on wpłynie
na zmianę sposobu odbioru spektakli.
Z powodu wprowadzonych przez ministerstwo obostrzeń wszystkie przedstawienia zostaną zaprezentowane online.
Pojawiły się już głosy, że doświadczenia
teatralnego nie da się przekazać poprzez
transmisję. Czyżby?
Jeśli się nad tym głębiej zastanowić,
obecne warunki wprawdzie ograniczają
nasz odbiór, gdyż będzie on zapośredniczony przez ekrany naszych telewizorów

czy komputerów. Jednak równocześnie
stwarzają nowe możliwości. Zwykle patrzymy i słuchamy w teatrze, a gdyby
tak odwrócić kolejność? A może zamiast
tego, do czego przywykliśmy, podejmiemy wyzwanie: posłuchamy i popatrzymy…
Jesteśmy społeczeństwem obrazów.
Jednak czy wciąż umiemy uważnie słuchać dźwięków, które nas otaczają i które towarzyszą zasłyszanym przez nas
wypowiedziom? Zwykle naszą postawą
potwierdzamy spostrzeżenie Johna Bergera. Twierdził on, że widzenie poprzedza słowa: „Dziecko patrzy i rozpoznaje,
zanim nauczy się mówić”1. To komunikat wizualny jest tym, który pierwszy
dociera do nas w pełni świadomie. Towarzyszące mu słowa są zazwyczaj jego
dopełnieniem, opisują to, co zostało już
wyrażone w formie obrazu. Z tego powodu częściej zastanawiamy się nad
tym, czy to, co słyszymy, odpowiada
temu, co widzimy. Tymczasem jeśli
poddamy pod namysł relację pomiędzy
komunikatem werbalnym a niewerbalnym, odwracając niejako ich istotność,
możemy odkryć coś zaskakującego –
choćby kakofonię dźwięków, która to-

warzyszy burzy, czy też muzykę współbrzmiącą z wypowiadanymi słowami.
Szekspir niewątpliwie jest autorem,
który bawił się składnią zdań, doborem
wyrazów tak, aby poprzez nieoczywiste
zestawienia pojęć wydobyć z nich zupełnie nowy sens. Humor jego dramatów
nie ogranicza się do żartów sytuacyjnych,
ale prowadzi do refleksji, prowokuje nie
tylko rozwój akcji, ale także kreatywne użycie języka. To przede wszystkim
w słowie ukryty jest „smak” jego sztuk.
Dlatego Szekspirowska twórczość stanowi niemałe wyzwanie dla tłumaczy –
każdy język rządzi się przecież swoimi
prawami, a oddanie gry słownej to nie
dziecięca igraszka. Stąd moja propozycja
„odwrócenia” naszej percepcji. Ponowne
usłyszenie dialogów, wsłuchanie się w intonację głosu, a także nacisk kładziony
na poszczególne frazy może sprawić, że
zetkniemy się ze spektaklem teatralnym
na nowo.
Niemniej jednak, teatr to nie słuchowisko. W trakcie oglądania spektakli
online nasze oczy nie będą już musiały
podejmować decyzji, na jakim elemencie
scenografii skupi się ich uwaga. Decyzja
ta zostanie podjęta przez operatora kamery. To on będzie patrzył w naszym
imieniu, ukazywał misterną scenografię, a także gesty oraz mimikę aktorów.
A skoro mamy o jeden obowiązek mniej,
to nasze wysiłki możemy skoncentrować
na tym, aby w pierwszej kolejności usłyszeć sztukę.
Innymi słowy, postarajmy się przekuć
zaistniałą sytuację w nowo wykreowaną
możliwość. Wsłuchajmy się w muzykę,
która także buduje nastrój każdej sceny,
w słowa wypowiadane przez aktorów,
a dopiero w drugiej kolejności nakierujmy naszą uwagę ku gestom, mimice
czy scenografii. Skoro, to co zobaczymy,
będzie uprzednio dokonaną selekcją, to
niech to, co usłyszymy, będzie bardziej
świadome.
J. Berger, Sposoby widzenia; na podstawie
cyklu programów telewizyjnych BBC Johna
Bergera, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008.

1

OD REDAKCJI
Recenzję spektaklu I come to you River. Ophelia fractured w ramach programu SzekspirOFF planujemy opublikować w 3 numerze „Shakespeare Daily”,
we wtorek 24 listopada.
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Odpowiedzi do krzyżówki ze s. 8:
1. złośnicy 2. Aragońska 3. blizn 4. więzienie 5. Arden
6. źle
Rozwiązanie: łabędź
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gry i zabawy

Gabriela Urbańska-Legutko

Krzyżówka szekspirowska
Uzupełnij hasła, wpisując brakujące słowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł jednej z najsłynniejszych sztuk teatralnych Szekspira to: Poskromienie ………..?
Jaki przydomek, związany z jej tytułem, miała pierwsza żona Henryka VIII? Katarzyna ………..
Uzupełnij cytat: „Drwi z ……….., kto nigdy nie doświadczył rany” [tłum. Józef Paszkowski].
Zdaniem Hamleta Dania to: ………..
Jak przed zamążpójściem nazywała się matka Szekspira? Mary ………..
Uzupełnij cytat: „Miej w pieczy, serce, Twoje przywileje, / Nóż ……….. użyty, choć mocny tępieje”.

Rozwiązanie:
William Szekspir to inaczej ………… znad rzeki Avon.
Rozwiązania haseł znajdują się na s. 7.
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