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Weronika Kozłowska

Nasi tu byli
Wyspa, reżyseria: Piotr Cieplak, Wrocławski 
Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego 

Na początku była wyspa. Niewiel-
ka przestrzeń ze strzelistą palmą 
pośrodku. Potem do jej kameral-
nego, spokojnego świata wtar-
gnęli tajemniczy przybysze z  ze-
wnątrz. Przywieźli ze sobą cały 
arsenał cywilizacyjnych zdobyczy: 
chciwość, żądzę władzy, przemoc 

i  nietolerancję. Zrobili rozróbę, 
wycięli palmę, a na koniec odtań-
czyli poloneza. 

Wyspa Piotra Cieplaka czerpie inspira-
cję z Burzy, choć z pewnością nie jest 
jej wierną adaptacją. Związek między 
spektaklem a  słynnym dramatem 
Szekspira pozostaje dosyć luźny. Re-
żyser kreuje świat bez Prospera, wizję 
rzeczywistości przez nikogo niere-
gulowanej i  niestrzeżonej. Gest ten 
wydaje się niezwykle wymowny, po-
kazuje harmonię jako materię kruchą, 
łatwo ulegającą przekształceniom 

i  manipulacji. Cieplak osią swojego 
spektaklu uczynił postać Kalibana, 
rdzennego mieszkańca wyspy, go-
spodarza tego miejsca, dla którego 
spotkanie z  przybyszami oznacza 
doświadczenie przemocy i zagroże-
nia. Jest to właściwie jedyny bohater 
zindywidualizowany, manifestujący 
własną odrębność i  inność. Reszta 
pojawiających się na scenie postaci 
ulega rozmyciu, tworzy jeden zbioro-
wy podmiot. Kontrast ten buduje nar-
rację o nieustannym napięciu między 
wspólnotowym a  jednostkowym, 
oswojonym a obcym.
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Historię opowiedzianą w spek-
taklu charakteryzuje uniwersalizm, 
przedstawienie można by opisywać 
w  kategoriach przypowieści czy 
moralitetu. Z drugiej strony Wyspa 
wydaje się silnie zakorzeniona we 
współczesności, w tym, co tu i teraz. 
Wyrasta z określonego, kulturowego 
kontekstu, bezlitośnie rozprawia się 
z bolączkami polskości. Choć Cieplak 
w rozmowie po zakończeniu spekta-
klu pieczołowicie odżegnywał się od 
wszelkich politycznych analogii, udo-
wadniając, że pojawiająca się w pew-
nym momencie biało-czerwona flaga 
mogłaby zostać zastąpiona przez 
dowolną flagę europejską, to wątpli-
we jest, by poza polskim kontekstem 
spektakl miał szansę wybrzmieć rów-
nie sugestywnie. Wszystko na tej wy-
spie wygląda podejrzanie znajomo. 
Poszczególne obrazy odsyłają do 
konkretnych zdarzeń i postaci, uru-
chamiają skojarzenia, odwołują się do 
kulturowych klisz. Tłum okładających 
się Wąsaczy rezonuje ze światem par-
lamentarnych potyczek (myślę, że nie 
bez znaczenia był tu pasiasty krawat 
à la Samoobrona). Tańczony przez 
aktorów polonez to widziana w krzy-
wym zwierciadle scena z narodowej 
świętości, Pana Tadeusza. Spektakl 
balansuje między szczegółem a ogó-
łem, można go odczytywać w  skali 
mikro i makro, zatrzymać się na pol-
skim horyzoncie albo poza ten hory-
zont wykroczyć.

W Wyspie głównym medium są cia-
ła aktorów. Treść została zakodowana 

Agnieszka Jurec

Wspólny 
mianownik burzy 
i milczenia, czyli 
o kakofonii 
pantomimy
Wyspa, reżyseria: Piotr Cieplak, Wrocławski 
Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego 

Kakofonia i  pantomima zdają się 
stać w  opozycji. Spektakl Piotra 
Cieplaka udowadnia, że te pozor-
nie wykluczające się terminy uzy-
skują całkiem nowy wydźwięk, 
gdy żyją w symbiozie.

Jak zauważono podczas rozmowy 
po spektaklu, Wyspa leży daleko od 
Szekspirowskiej Burzy. Ewidentnie 
z  niej czerpie, siedemnastowieczny 
dramat był dla niej niezaprzeczalną 
inspiracją, jednak spektakl nie jest 
adaptacją. Pantomima mówi przez 
gesty, nie słowa – ich role ogranicza 
do absolutnego minimum. Niemniej 
pozwala to na potraktowanie ruchu 
jako swoistego ekwiwalentu wyra-
zu werbalnego – to synteza doznań 
i wrażeń, którym zwykle towarzyszy 
muzyka.

Aczkolwiek trudno jednoznacznie 
ocenić, czy w tym przedstawieniu to 
ruch wypływa z muzyki, czy to ona 

w sekwencji spięć, rozluźnień i podry-
giwań. Ciała są władcze, pyszne i tra-
wione żądzą panowania, bywają też 
przerażone, apatyczne i targane nie-
pokojem. Za pomocą własnej fizycz-
ności aktorom udało się zbudować 
wiarygodną narrację. Miejscami mia-
ło się wrażenie, że ciała splatają się 
w jeden organizm, co zdaje się trafio-
ną metaforą społecznej egzystencji.

Wyspa wciąga widza w  żywioł 
życia i  rzeczywistości. Spektakl ma 
swoją energię i koloryt, udało mu się 
również zachować spontaniczność. 
Fantastycznym rozwiązaniem oka-
zała się muzyka grana na żywo przez 
zespół Kormorany. Oglądając przed-
stawienie, można było zaobserwo-
wać wzajemne oddziaływanie muzy-
ków na aktorów, niezwykłą czujność 
artystów i ich zupełne zestrojenie się.

Trudno odmówić spektaklowi Wro-
cławskiego Teatru Pantomimy ambicji 
stawiania społecznych diagnoz i ob-
nażania schematów. Przedstawieniu 
jednakże udało się uniknąć preten-
sjonalności i  zadęcia, dzięki czemu 
prezentowana wizja świata nie budzi 
mimowolnego oporu widza. Ostatnia 
scena stawia odbiorcę w tłumie ano-
nimowych postaci, włącza w wykre-
owaną na scenie zbiorowość, odartą 
ze złudzeń i skonfrontowaną z bole-
sną prawdą. Widz może przejrzeć się 
w Wyspie jak w lustrze. O ile jeszcze 
ma na to odwagę.
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go opisuje. Tworzą niezaprzeczalną 
całość, która w  szczególności opo-
wiada emocje i doznania bohaterów, 
a poprzez to dotyka warstwy fabular-
nej. Zabieg ten stwarza kolejną moż-
liwość – połączenie teatru i koncertu 
na żywo (dwa w jednym). Choć pan-
tomima najczęściej funkcjonuje z mu-
zyką, w tym spektaklu ruch i dźwięk 
stają się jednym. To jeden z czynni-
ków, który kreuje poczucie kakofonii, 
gdyż nagromadzenie intensywnych 
bodźców burzy poczucie harmonii 
i sielankową atmosferę.

Kolejnym elementem, który skła-
da się na ten wciąż dopracowywany 
przekaz teatralny (muzyka przedsta-
wienia jest w dalszym ciągu mody-
fikowana – podejmuje nieustanny 
dialog z  ruchem), jest intensywna 
gra aktorska. Jedynie ośmiu aktorów 
wciela się w aż dwadzieścia siedem 
postaci scenicznych. Przeważają sce-
ny zbiorowe, gdzie dwa zgrupowania 
stają naprzeciw siebie – by podjąć 
konfrontację, by odnaleźć pokój, gdy 
opadną czarodziejskie szaty i zostaną 
jedynie ich własne siły.  

Wyłącznie Kaliban (Eloy Moreno 
Gallego) tańczy partie solowe, to on 
pozostaje samotny na scenie/wyspie. 
Jego postać tworzy narrację o  ob-
cości. Skondensowana nietutejszość 
przejawia się m.in. w  odmienności 
narodowej aktora (hiszpańskiej, po-
zostali wykonawcy pochodzą z Pol-
ski). Postać stała się odmieńcem na 
rodzimej wyspie, ponieważ przyby-

sze postanowili wprowadzić własne 
prawo. Zostaje wykluczona. Skądinąd 
właśnie on wypowiada jedyne słowa 
na scenie (w języku hiszpańskim), któ-
re padają w momencie, gdy trzyma 
flagę – symbol władzy na zamkniętej 
przestrzeni wyspy. 

Warto także zaznaczyć, że sceno-
grafia zaproponowana przez Andrze-
ja Witkowskiego współgra z wymową 
spektaklu. Minimalistyczna jak mil-
czenie, lecz wymowna jak kakofonia 
dźwięków i  ruchów. Wyspa/lustro 
odbija nieustannie sylwetki aktorów, 
podwaja przepływ gestów, pomnaża 
wykreowany obraz. To „podwójne” 
spojrzenie potęguje doświadczenie 
percepcyjne.

Nie tylko ruch uległ w tym spekta-
klu gradacji. Także ilość poruszanych 
wątków nieustannie się pomnaża. 
Wyspa podejmuje próbę rejestracji 
podstawowych pigmentów ludzkie-
go życia, takich jak: kobiecość, mę-
skość, relacje ulegające przemianom, 
dojrzewanie jednostki, rola ambicji 
i władzy oraz odmienność. To spek-
takl, który męczy wykonawców i wi-
dzów, lecz dzięki temu ukazuje skom-
plikowaną sieć powiązań pomiędzy 
różnymi pierwiastkami życia.

Hanna Księżniakiewicz

Jestem 
Świadoma
I Come to You River. Ophelia Fractured,   
reżyseria: Przemysław Błaszczak – Studio 
Kokyu, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Twórcy spektaklu I Come to You Ri-
ver. Ophelia Fractured wykorzystu-
ją historię Ofelii, aby opowiedzieć 
o  współcześnie konstruowanych 
i utrzymywanych standardach ko-
biecości, z  którymi wciąż musimy 
się konfrontować. Umieszczają 
historię poza klasycznym porząd-
kiem dramatu, tworząc przestrzeń 
dla kolejnej interpretacji ofelicz-
nego doświadczenia. 

Córka Poloniusza uzyskuje głos dzię-
ki trzem aktorkom, które wcielają 
się w jej postać. Propozycja reżysera 
Przemysława Błaszczaka skupia się  
na równoległym poprowadzeniu 
dwóch wątków. Przyglądamy się Ofe-
lii, która z  jednej strony przez opo-
wieść wytwarza swój indywidualny 
język, a tym samym kształtuje swoją 
podmiotowość, z drugiej strony staje 
się figurą wykorzystaną do zrelacjo-
nowania współczesnych problemów 
dotyczących funkcjonowania ste-
reotypów i kulturowych wyobrażeń 
o kobietach.

Bohaterka oddala się od Szekspi-
rowskiego ujęcia, nie jest już bowiem 
cicha, delikatna i krucha, lecz wyko-
rzystuje swój głos, aby wykrzyczeć 
swoją niezależność. Ofelia otrzymuje 
możliwość opowiedzenia własnej hi-
storii, a dzięki temu kształtuje swoją 
tożsamość. W rewizjach własnej prze-
szłości odkrywa mechanizmy opresji 
oraz manipulacji, jakim była podda-
wana przez dworzan Elsynoru. Te 
punkty pozwalają kontynuować wą-
tek, przemieszczając go do obecnej 
chwili. Poruszono go m.in. w  przej-
mującym monologu „Buy me” (wy-
głaszanym przez Marie Walker). Jego 
inspiracji możemy doszukiwać się 
w krótkim filmie Be a Lady They Said, 
w którym Cynthia Nixon recytuje ma-
nifest feministyczny Camille Rainville 
o  sprzecznych i  niemożliwych do 
spełnienia wymaganiach stawianych 
przed kobietami. W obu produkcjach 
znaczące zdaje się wskazanie na nie-

fot. Dawid Linkowski
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zależne od przemian i upływu czasu 
konstruowanie wizji kobiecego ciała 
oraz tożsamości przez pryzmat mę-
skich oczekiwań czy fantazji. 

Scenografia pozostaje surowa, 
trudno określić konkretne miejsce 
akcji. Wypełniają ją przede wszystkim 
dzbanki oraz szklanki pełne wody. 
Kostiumy oraz większość rekwizytów 
w  bieli początkowo mogą przywo-

ływać skojarzenia z  czystością, nie-
winnością czy delikatnością – a więc 
z cechami stricte odnoszącymi się do 
ukonstytuowanego w kulturze obra-
zu Szekspirowskiej bohaterki. W tym 
przypadku zabieg ma charakter sub-
wersji: pozwala oddzielić opowiada-
ną historię od metafor, symboli, które 

Maja Skowron

Król słońce
Glorious Summer, koncept, dramaturgia, 
reżyseria: Helena Ganjalyan & Bartosz Szpak

„Boże, zachowaj nam króla Ry-
szarda” – powtarzają jak mantrę 
trzy bohaterki Glorious Summer 
podczas rytualnych obchodów 
dwudziestej rocznicy wspaniałe-
go lata. Ich oczy są puste, bez na-
dziei na wolność, której nie mogą 
zasmakować, odkąd nastały czasy 
rządów nowego władcy – „czasy 
pokoju”. Formuła ta jest jednak 
dość myląca – „wspaniałe lato” 
i  „czasy pokoju” to jedynie słowa 
zniewalające umysły bohaterek 
przedstawienia.

Pokój bowiem w  tym spektaklu to 
tylko wyodrębniona przestrzeń, któ-
rej nie wolno im opuścić. Minima-
listyczna scenografia – w  pomiesz-
czeniu znajduje się jedynie kilka 
mebli, materac i  lustro – kontrastuje 
z  przytłaczającym widza wrażeniem 
zamknięcia, duszności i ograniczenia. 
Wrażenie to pogłębia wszechobecna 
sztuczność, jaka cechuje zachowanie 
kobiet sterowanych przez Ryszarda. 
Ten jest w  interpretacji Heleny Gan-
jalyan i Bartosza Szpaka wszechogar-
niającym systemem, który widzowie 
słyszą jako głos z offu tresujący swo-
ich poddanych. Ich zezwierzęcenie 
ilustruje scena, w  której bohaterki 
niemalże przeobrażają się w  szcze-
kające psy. Przerażającego błędne-
go wzroku postaci, którymi władca 
steruje jak marionetkami, nie sposób 
zapomnieć jeszcze długo po zakoń-
czeniu przedstawienia.

Początkowo w  zachowaniu i  sło-
wach bohaterek łatwo jest się pogu-
bić. Widz wrzucony jest w trudną do 
rozpoznania postrzeczywistość i do-
piero po czasie w  wypowiedziach 
zniewolonych kobiet dostrzega po-
wtarzające się schematy rytuałów 
w  tym nowym wspaniałym Yorku, 
gdzie rzekomo panuje wieczna szczę-
śliwość. Kobiety uczą się języków, 
a system wyrywkowo przepytuje je 
ze słówek. Powtarzają pierwsze wer-
sy Ryszarda III o tym, jak to syn Yorku 
uczynił zimę rozgoryczeń słonecz-
nym latem, czy odpowiadają na py-
tania władcy o to, czego potrzebują, 

wyrosły wokół Ofelii, oraz umożliwia 
ich wypełnienie nową opowieścią. 

Konstrukcja dramaturgiczna zręcz-
nie łączy fragmenty oryginalnego 
Hamleta z monologami napisanymi 
na potrzeby spektaklu. Wątki splata-
ją się precyzyjnie, a przy dobrze zor-
ganizowanej pracy aktorskiej tworzą 
płynnie rozgrywaną całość. Wysta-
wienie spektaklu zbiega się z orga-

nizowanymi protestami, będącymi 
odpowiedzią na ograniczanie i  po-
zbawianie kobiet ich fundamental-
nych praw, co afektywnie wpływa na 
jego odbiór. Stanowi ciekawą próbę 
wyprowadzenia postaci Ofelii poza 
dramat, a  także niebanalne ujęcie 
narracji kobiecego doświadczenia.

fot. Dawid Linkowski
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żeby mieć kolejny wspaniały dzień. 
System dostarcza im jedzenie i  co-
dzienną porcję indoktrynacji, a kon-
takt ze światem zewnętrznym zapew-
nia jedynie przychodząca co jakiś czas 
poczta. Bohaterki planują ucieczkę 
i chcą to zrobić, udając zmarłe. W tym 
celu obsesyjnie trenują niemruga-
nie oczami przez odpowiednio dłu-
gi „moment”, tak by wytrzymać do 

czasu przyjazdu tajemniczej furgo-
netki. Nie jest to jednak takie proste. 
„Moment to strasznie długo, gdy się 
umiera” – mówi jedna z nich.

Glorious Summer to właśnie spek-
takl o takim strasznie długim umie-
raniu. Dzień obchodów dwudziestej 
rocznicy wspaniałego lata, mimo 
że pełen wzniosłych słów, modłów 

Paulina Feliksik

Otello w centrum 
intrygi
OTELLO TONIGHT!, reżyseria: Aneta Adamska, 
Teatr Przedmieście, Rzeszów

Akcja spektaklu OTELLO TONIGHT! 
rozgrywa się podczas typowego, 
a  czasem wręcz stereotypowego, 
polskiego wesela z alkoholem, za-
bawami czy przyśpiewkami typu: 
„A teraz idziemy na jednego”, 
„Ona temu winna”, „A kto z nami 
nie wypije”, ale także kłótniami 
i zazdrością. Huczna zabawa oka-
zuje się jedynie zasłoną dla intry-
gi, która jest głównym tematem 
inscenizacji dramatu Szekspira.

Przez znaczną część spektaklu Adam-
skiej można odnieść wrażenie, że 
to nie Otello, lecz Jagon – „czarny 
charakter” (jak sam o  sobie mówi) 
jest jego głównym bohaterem. Po-
stać chce wzbudzić zazdrość Maura 
o żonę, oskarżając ją o zdradę. Tytu-
łowy bohater przez większość czasu 
pozostaje z boku akcji, czego ideal-
nym obrazem jest scena, w której tań-
czy on sam, z dala od innych. Intryga 
rozgrywa się jakby poza nim. Dopiero 
pod koniec przedstawienia staje się  
on postacią wyrazistą.

Wymienione postaci można ze 
sobą skontrastować. Jagon to pewne-
go rodzaju konferansjer zabawy, mo-
mentami pełni rolę narratora i opo-
wiada nam o  swoim planie. Otello 
pozostaje natomiast bierny, łatwo 
daje sobą manipulować i  ostatecz-
nie pozwala antagoniście zawładnąć 
swoimi myślami oraz uczuciami. Jest 
to szczególnie widoczne w scenach 
walki tytułowego bohatera z samym 
sobą – w  scenografii pojawiają się 
wówczas półprzezroczyste, foliowe 
kotary, przez które widać zarys Jago-
na, podsycającego zazdrość Maura. 
Otello nie potrafi uchronić się przed 
negatywnymi emocjami, czego tra-
giczną konsekwencją jest uduszenie 
Desdemony w finałowej scenie, która 
rozgrywa się w półmroku. 

Ofiarą intrygi staje się Cassio  – 
mężczyzna, z  którym Desdemona 
rzekomo miała mieć romans. Bo-
hater jest elementem większej gry, 
czego prawdopodobnie w ogóle się 

do tego, którego pobożność świe-
ci pełnym blaskiem, udekorowana 
śpiewem „Sol regit omnia” (Słońce 
wszystkim rządzi), jest tak naprawdę 
zupełnym przeciwieństwem rados-
nego świętowania. Jak cieszyć się la-
tem, gdy nie zaznało się nigdy zimna, 
jak ochoczo deklarować posłuszeń-
stwo bezwzględnemu władcy, który 
zabił brata, syna, męża? Helena Gan-

jalyan i Bartosz Szpak zrobili spektakl 
o odczłowieczającej władzy, usiłują-
cej wmówić poddanym, że białe jest 
czarne, a cierpienie uszlachetnia – jak 
mówi do kobiet Ryszard: „łzy powró-
cą przeistoczone w perły”. Omamio-
ne bohaterki w sytuacji bez wyjścia 
mogą czekać jedynie na kolejne 
„wspaniałe lato”.

fot. Tobiasz Papuczys
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nie domyśla, gdyż został odurzony 
alkoholem. Równie nieświadoma 
całej sytuacji jest Desdemona, która 
zaczyna dostrzegać dziwne zacho-
wanie męża i jego zazdrość. Pomię-
dzy nowożeńcami początkowo nie 
ma żadnego napięcia, jednak ono 
stopniowo narasta wraz z rozwojem 
spektaklu. Mniej więcej w  połowie 

przedstawienia pojawiają się między 
nimi pierwsze, poważne kłótnie, pa-
dają jednoznaczne oskarżenia o zdra-
dę. Podczas sceny krojenia tortu nie 
potrafią na siebie spojrzeć, ich usta 

Agnieszka Jurec

Zwyczajna rzecz
Nazwisko, reżyseria: Paulina Prokopiuk, 
Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód

Hamlet, jedna z  najbardziej zna-
nych sztuk Szekspira, został wy-
rażony poprzez zwyczajną rzecz 
– ruch i  taniec, przeplatany sło-
wami współczesnych opowiadań 
Mateusza Rosickiego. Przepis na 
klęskę? Niekoniecznie.

Nazwisko to przedstawienie teatru 
tańca, w którym uczucia postaci kry-
stalizują się w aktywności fizycznej. 
To także wyraz przemyślanej kon-
cepcji (Paulina Prokopiuk, Nadia Kra-
ińska), skoncentrowanej na proza-
icznej oprawie codzienności. Zatem 
wyeksponowane zostają pospolite 
rzeczy.

Pierwszym ważnym elementem 
spektaklu jest tytułowe nazwisko 
(odnoszące do utworów Rosickiego). 
Ono określa, definiuje przynależność 
jednostki do grupy. Pozostałe skła-
dowe to niewyróżniające się przed-
mioty, jak: balon, kapusta, papierowa 
korona czy ekran oraz banalna muzy-
ka disco polo. Zwyczajne elementy 
codzienności w tym spektaklu otrzy-
mują nowe znaczenia: liście kapusty 
poprzedzają wypowiadane słowa, 
podobnie baloniki. Ekran stanowi 
nieustanne tło wydarzeń, jest także 
przestrzenią wojerystycznego spoj-
rzenia nieobecnych rodziców, którym 
przypisana została rola kontrolerów 
życia własnych dzieci. 

Natomiast za pomocą piosenki 
w  stylu disco polo Hamlet (Adam 
Zuber) wyznaje Ofelii (Natalia Pitry) 
swoje uczucia. Nie czyni tego wobec 
niej, lecz raczej pomimo jej obecno-
ści, gdyż dopiero po wybrzmieniu 
ostatniej nuty dochodzi do interak-
cji pomiędzy postaciami. Nie można 
przemilczeć faktu, że bohaterowie 
rozmawiają ze sobą przeważnie po-
przez taniec. Komunikacja werbalna 
następuje pomiędzy nimi jedynie 
w pełnej ironii scenie, która wydaje 
się próbą zbudowania dystansu do 
powszechnych obowiązków. Acz-
kolwiek nie słyszą oni swych praw-
dziwych głosów, gdyż te zostały 
zniekształcone przez hel, wdychany 

są ściśnięte w sztucznym uśmiechu, 
a dłonie z ukrywaną złością kroją ko-
lejne kawałki ciasta.

Mimo że postacie mówią w więk-
szości językiem Szekspira, to spektakl 
jest w  znacznej mierze uwspółcze-
śniony. Widać to w kostiumach: męż-
czyźni noszą białe koszule i  mary-
narki, a kobiety nowoczesne suknie; 
także ślubna kreacja Desdemony od-
biega od tego, jak mogłaby wyglądać 
w  czasach elżbietańskich. Poprzez 
próbę przeniesienia dramatu Szekspi-
ra do współczesności możemy spró-
bować postawić się w rolach poszcze-
gólnych bohaterów i zobaczyć, jakie 
skutki także dzisiaj mogą przynieść 
fałszywe, bezpodstawne oskarżenia 
oraz do czego prowadzą złość, chęć 
zemsty, niezadowolenie z  życia czy 
zazdrość o innych. Obraz ten jest nie-
rzadko zatarty przez niewyrazistość 
Otella i Desdemony czy, momentami 
groteskową, ekspresję Jagona. Nato-
miast u Desdemony poza wspomnia-
ną sceną krojenia tortu czy też wy-
konania piosenki Tonight (zwłaszcza 
znamiennych w kontekście spektaklu 
słów „Everything will be ok. Tonight”) 
brakuje emocjonalnego zaangażo-
wania, choć to też może być pokłosie 
charakterystyki postaci, jakie wykre-
ował angielski dramatopisarz.

fot. Przemek Wiśniewski

fot. Przemek Wiśniewski



 GRY I ZABAWY  7

z balonów. Prawdziwy głos pochodzi 
jedynie spoza sceny – z pustki.

Spektakl jest ruchową, ale i  psy-
chologiczną interpretacją relacji Ofe-
lii i Hamleta. Poprzez koleje ich losu 
wydobywa z zapomnienia „pospolitą 
rzecz” – niezbywalny fakt, że czło-
wiek zmuszony jest do nieustannego 

wyboru. Zaczęło się od pustej, oświe-
tlonej sceny – niezapisanej kartki, 
a kończy sceną pogrążoną w mroku, 
na której pozostały ślady uprzednich 
zdarzeń – szramy życia, które dozna-
nia fundamentalne dla tożsamości 
jednostki (miłość, śmierć) degraduje 
do miana zwykłej rzeczy.

Anna Spiechowicz

PSYCHOTEST – 
Którą postacią 
z dzieł Szekspira 
jesteś?

Rozwiąż test, a  dowiesz się, która 
z Szekspirowskich postaci odzwier-
ciedla Twoją osobowość!

Jaki cytat najbardziej do Ciebie 
pasuje?
A. „Być albo nie być: oto jest pyta-

nie”
B. „Zamknęłam to w  sercu, / A ty 

masz klucz do niego”
C. Jeśli to, co się ma stać, stać się 

musi, / Niechby przynajmniej sta-
ło się niezwłocznie”

D. „Wypogódź spojrzenia; / Trwogę 
ten zdradza, co oblicze zmienia”

W trudnej i nieoczekiwanej sytuacji:
A. Obmyślasz na spokojnie plan, 

który pomoże Ci wybrnąć z po-
łożenia, w jakim się znalazłeś

B. Załamujesz się i  nie widzisz sa-
tysfakcjonującego rozwiązania 
kłopotu

C. Zdajesz się na innych, którzy po-
wiedzą Ci, co masz zrobić

D. Bierzesz sprawy w swoje ręce, nie 
oglądając się na nikogo

Widzisz szklankę:
A. ani pustą, ani pełną
B. zdecydowanie pustą, nawet jeśli 

jest do połowy pełna
C. raczej pełną
D. taką, jaka jest

Która z postaw określa Twoje po-
dejście do życia?
A. chłodna kalkulacja
B. pesymizm i akty rozpaczy
C. wyolbrzymianie rzeczywistości
D. dążenie po trupach do celu

Twoja największa wada:
A. Za dużo myślisz, więc często 

wpadasz w melancholię
B. Jesteś za bardzo ufny i  łatwo 

poddajesz się emocjom

(Cd. na następnej stronie)

fot. Sebastian Góra
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C. Jesteś zbyt próżny i żądny sławy, przez co popełniasz wiele błędów
D. Chęć władzy i posiadania przesłania Ci wszystko inne, choć czasem masz z tego powodu wyrzuty sumienia

Najwięcej odpowiedzi A 
Jesteś jak Hamlet – za dużo rozmyślasz i czasem dużo na tym tracisz. Niekiedy nie umiesz podjąć decyzji, więc wolisz 
pozostać bierny. Mimo to posiadasz wiele cennych umiejętności – potrafisz dobrze odnaleźć się w wielu sytuacjach, 
a kiedy zajdzie taka potrzeba, świetnie udajesz szaleństwo!

Najwięcej odpowiedzi B
Jesteś jak Ofelia – romantyczna, eteryczna, zamyślona, często płaczesz, kiedy ogarnia Cię niemoc. Niestety, najczęściej 
dzieje się to w trudnych sytuacjach, w których zamiast zachować zimną krew, pogrążasz się w rozpaczy. Czasem nie 
potrafisz dostrzec sensu istnienia. Masz jednak w sobie ogromną wrażliwość i dużo empatii, która przy wszystkich pozo-
stałych wadach jest Twoją najmocniejszą stroną. 

Najwięcej odpowiedzi C
Jesteś jak Makbet – za bardzo pokładasz ufność w tym, co powiedzą Ci inni, przez co podejmujesz wiele złych decyzji. 
Wyolbrzymiasz swoje zalety, co odrywa Cię od rzeczywistości, bywasz przez to nieco egzaltowany. Mimo to potrafisz 
konsekwentnie dążyć do celu i to właśnie jest Twoją największą zaletą. 

Najwięcej odpowiedzi D
Jesteś jak Lady Makbet – kiedy obierzesz sobie cel, dążysz do niego po trupach (dosłownie i w przenośni). Robisz wszyst-
ko, żeby zrealizować to, co sobie założyłaś, bywasz zaślepiona chęcią osiągnięcia zysku, a później żałujesz skrzywdzenia 
innych swoją bezwzględnością. Jesteś jak mądry Polak po szkodzie, choć na refleksje już trochę za późno. Mimo wszystko 
jesteś bardzo przedsiębiorcza i zorganizowana, co niewątpliwie stanowi też sporą zaletę. 


