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Zuzanna Murdzek

Szekspir bez 
granic 
Dzięki Szekspirowi niejednokrotnie 
przekonujemy się, że świat kultury 
i  sztuki nie zna „granic”. Twórczość 
stratfordczyka od dawna służy jako 
uniwersalny język ludzi teatru, o czym 
wiedział profesor Jerzy Limon, twór-
ca Festiwalu. W  czasach współcze-
snej Burzy – globalnych niepokojów 
wywołanych pandemią, wojną, kry-
zysem ekonomicznym i groźbą gło-
du  – Szekspir odgrywa ważną rolę 
w budowaniu wspólnoty. Może tego 
dowieść Program Zagraniczny 26. Fe-
stiwalu Szekspirowskiego pod pierw-
szą dyrekcją Agaty Grendy.

Licznie przybywający do Gdańska 
artyści świadczą o  wzrastającej po-
trzebie przekraczania kulturowych 
granic. Zaproszeni w  ramach Pro-

gramu Zagranicznego twórcy – wy-
wodzący się ze Stanów Zjednoczo-
nych, Włoch, Danii, Norwegii, Czech, 
Ukrainy i  Rumunii – zaprezentują 
w  tym roku aż osiem spektakli. Mi-
łośnicy sztuki dramatycznej obejrzą 
trzy interpretacje Burzy, dwa Hamle-
ty, inscenizację Wieczoru Trzech Króli, 
a  także adaptację Romea i Julii oraz 
nowe odczytanie Gwałtu na Lukrecji. 
Sekcję zagraniczną zaprogramowała 
Joanna Klass.

Szekspirowskie święto otworzy 
Burza w  reżyserii Alessandra Serry 
(Teatro Stabile di Torino – Teatro Na-
zionale). Twórca pamiętnego Macbet-
tu – najlepszej włoskiej produkcji 2017 
roku, pokazanej w trakcie 22. edycji 
gdańskiego Festiwalu – zaprezentu-
je wizję artystyczną, która w swojej 
minimalistycznej formie wykorzy-
stuje przede wszystkim kreatywną 
grę światła i cienia, efekty dźwięko-
we oraz starannie dobrane rekwizy-
ty. Zupełnie odmienne podejście do 

tego dramatu przedstawią natomiast 
artyści z Danii. Spektakl Burza (oryg. 
Stormen), będący efektowną próbą 
translacji dzieła literackiego na ję-
zyk tańca, wyróżnia się wyrazistymi 
kreacjami aktorów oraz przesłaniem 
o  inkluzywności sceny teatralnej. 
Jako ostatnia dialog z Prosperem po-
dejmie Ada Milea, współpracująca 
z bukaresztańskim Teatrul Bulandra. 
Za jej sprawą Szekspir zagości na 
scenie koncertowej – i to w wyjątko-
wym, „muzycznym” kostiumie w po-
staci piosenek, których tekst stanowi 
współczesną parafrazę słów mistrza.

Czy święto sztuki szekspirowskiej 
może zaistnieć bez Hamleta? Nie-
możliwe. W  tym roku na gdańskiej 
scenie obejrzymy aż dwie zgoła 
odmienne interpretacje. Przygoto-
wany przez Joannę Zdradę Hamlet 
on the Road (Divadlo Radost) zapo-
wiada się jako osobliwe, międzyga-
tunkowe połączenie tragikomedii 
i  musicalu. Twórcy inscenizacji wy-
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korzystają w  niej uwielbiany przez 
Szekspira motyw „teatru w teatrze”, 
i na naszych oczach przeobrażą się 
w trupę lalkarzy, podróżujących cha-
rakterystycznym wozem niczym śre-
dniowieczni kuglarze. Z kolei projekt 
Petera Marka  – spektakl HA-M-LET 
(CalArts Center for New Performan-
ce w Kalifornii) – przedstawia się jako 
śmiała ilustracja ludzkiej dezintegra-
cji, utrzymana w formie multimedial-
nego eksperymentu i czytelnej aluzji 
do kultury internetowej. 

To jednak nie koniec ciekawych 
propozycji. Wyreżyserowany przez 
Štěpána Pácla Wieczór Trzech Króli albo 
Co chcecie wyróżnia się oryginalną 
scenografią – instalacją z ośmiome-
trową rampą – a także niepozbawio-
nymi rubaszności piosenkami skom-
ponowanymi przez Jakuba Kudláča. 
Na uwagę zasługuje również spek-
takl Romeo i Julia oraz inne katastrofy 
miłosne, w którym reżyser Rolf Alme, 
posiłkując się animacjami Barbary 
Wilson, wyraża artystyczny sprzeciw 

wobec norm społecznych ogranicza-
jących prawo do miłości. Swoistym 
manifestem, dostarczającym widzom 
wielu przeżyć, będzie też z pewnością 
występ Kristiny Bili w reżyserii Tetia-
ny Shelepko (L_UKR_ECE). W oparciu 
o źródła literackie – głównie Szeks-
pirowski Gwałt na Lukrecji – a  także 
relacje Ukrainek doświadczających 
rosyjskiej agresji, artystka dokona 
emocjonalnego rozliczenia z prowa-
dzoną na Wschodzie wojną. 

Krótki przegląd Programu Zagra-
nicznego 26. edycji Festiwalu Szeks-
pirowskiego pozwala oczekiwać, 
iż podobnie jak w  latach ubiegłych 
dzieła stratfordczyka ponownie po-
każą nasz ludzki i  nieludzki świat 
w wielu ujęciach i odmiennych per-
spektywach. Miejmy nadzieję, że 
artystyczna różnorodność stanie się 
dla miłośników twórczości Szekspira 
zaproszeniem do indywidualnej za-
dumy nad człowieczym losem oraz 
doświadczenia wspólnoty bez po-
działów i granic.
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Nieustanne 
odczarowywanie 
Szekspira
Z Agatą Grendą, dyrektorką Gdańskie-
go Teatru Szekspirowskiego i Festiwa-
lu Szekspirowskiego, rozmawia Maria 
Magdalena Ożarowska

Tegoroczna edycja obfituje w zmia-
ny: ideowe, repertuarowe. Między-
narodowe jury, poszerzony pro-
gram, większe dofinansowania na 
produkcje offowe. Skąd potrzeba 
przeformułowania Festiwalu Szeks-
pirowskiego?
Festiwal Szekspirowski nie został 
przeformułowany. Kontynuuję ideę 
profesora Jerzego Limona, aby pre-
zentować na nim najbardziej war-
tościowe produkcje szekspirowskie 
z kraju i ze świata. Zmieniła się nieco 
forma, chciałam przyciągnąć nową 
publiczność i dziennikarzy zagranicz-
nych, a  także uatrakcyjnić formuły 
konkursowe, wspomagając zwycię-
skie scenariusze czy zespoły finanso-
wo. To ważne w czasach tak trudnych 
dla kultury. Mamy międzynarodowe 
jury, rozbudowany program towarzy-
szący, w tym cykl Razem z Ukrainą.

W zeszłym roku przejęła Pani dy-
rekcję teatru i festiwalu po śmier-
ci profesora Jerzego Limona. Czy 
mimo zmiany struktury Festiwalu 
zamierza Pani kontynuować trady-
cję, filozofię i sposób myślenia Pro-
fesora, czy będzie to nowe spojrze-
nie na dziedzictwo Szekspira?
Jestem kobietą o  pokolenie młod-
szą od Profesora, już ten fakt sytu-
uje mnie w nieco innym miejscu. Nie 
jestem naukowczynią, nie specjali-
zuję się w  literaturze elżbietańskiej. 
Jestem sprawną managerką kultury 
i swoje umiejętności staram się w te-
atrze wykorzystywać jak najlepiej, 
kontynuując idee profesora Limona. 
Dokładam do nich oczywiście swoje 
własne pomysły. Efekt pozostawiam 
już ocenie widzów i partnerów teatru.

W now ym programie widać 
ogromną chęć pomocy dla nie-
zależnych i  młodych twórczyń 
i  twórców. Mimo że w  tym roku 
nie rozstrzygnięto Konkursu o No-
wego Yoricka, to podkreślają Pań-
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Aleksandra Kuś

Szkoła uczuć 
spod znaku 
Złotego Yoricka
Słońce grzeje, ptaki śpiewają, a  li-
piec zbliża się do końca. Wszystkie te 
przesłanki wskazują na jedno – przed 
nami moc niezapomnianych wrażeń, 
które oferuje nam 26. Festiwal Szeks-
pirowski. Jednakże, czym byłoby to 
wielkie szekspirowskie święto bez 
Konkursu o Złotego Yoricka? W tym 
roku międzynarodowe jury, w  skła-
dzie Jacek Kopciński, Aneta Szyłak, 
John Stanisci, Tamara Trunova oraz 
Gianina Cărbunariu, będzie miało 
twardy orzech do zgryzienia przy wy-
borze zwycięzcy.

Podczas Festiwalu widzowie będą 
mogli zobaczyć gdyński Sen nocy let-
niej w  reżyserii Rafała Szumskiego, 
będący współczesną polemiką z sy-
tuacją nakreśloną w Szekspirowskim 
tekście. W widowisku tym nie mamy 
do czynienia z  kurczowym trzyma-
niem się ram dramatu, a  raczej ze 
swobodną zabawą konwencją. Baj-
kowy anturaż jawi się jako coś zaska-
kująco bliskiego współczesnemu od-
biorcy, a relacje między bohaterami 
nie przypominają przesłodzonego 
romansu, tylko uwspółcześnione do 
granic absurdu relacje damsko-mę-
skie XXI wieku. 

W konkursowych szrankach sta-
nie także Teatr Pieśń Kozła ze swoją 
autorską interpretacją Tytusa Andro-
nikusa – Andronikusem-Synekdochą. 
Twórcy, zachowując przewodnią 
myśl utworu, wzbogacają go o ory-
ginalny tekst Alicji Bral, splatający się 
w unikatową całość z muzyką chó-
ralną. Warto dodać, że Andronikus-
Synekdocha jest kolejnym projektem 
Teatru Pieśń Kozła, który skupia się 
na znalezieniu odpowiedzi na pyta-
nie „Czy zło leży w naturze człowie-
ka?”. Co ważne, twórcy spektaklu 
nie decydują się na moralizatorskie 
ujęcie tematu, ale stawiają w swojej 
realizacji na refleksję dotyczącą ze-
msty i jej następstw. 

Kolejnym finalistą Konkursu jest 
spektakl Wieczór Trzech Króli albo Co 
chcecie w  reżyserii Piotra Cieplaka. 
Inscenizacja artystów Teatru Narodo-
wego w Warszawie jest nieszablono-

stwo chęć współpracy z osobami 
studiującymi reżyserię w krakow-
skiej AST i  warszawskiej AT. Czy 
uważa Pani, że współczesne in-
scenizacje Szekspira najlepiej 
działają poza instytucją? Jeśli nie, 
to skąd takie dowartościowanie 
sceny alternatywnej? 
Chyba tutaj mieszamy dwie rzeczy. 
Początkujący reżyserzy, do których 
skierowany był Konkurs, niekoniecz-
nie reprezentują scenę alternatywną. 
Kryteria Konkursu nie wskazywały, 
z  jakiego rodzaju sceną mają być 
związani. Mogli ciągle studiować, 
mogli mieć na koncie już kilka reali-
zacji. Konkursu nie rozstrzygnęliśmy 
dlatego, że wpłynęły tylko cztery 
zgłoszenia. Widzimy, że inscenizacja 
dzieł Szekspira, tych spoza kanonu 
siedmiu najbardziej znanych drama-
tów, okazała się dla młodych ludzi 
zbyt wysokim progiem. Stało się ja-
sne, że musimy nadal odczarowywać 
Szekspira, że jest wiele do zrobienia. 
I chciałabym zacząć w naszym teatrze 
takie szekspirowskie master class, 
wspólnie ze szkołami kształcącymi 
przyszłych reżyserów. Co do drugiej 
części pytania – wierzę we wspiera-
nie artystów pracujących w  teatrze 

pozainstytucjonalnym, 
są w nich niezwykły po-
tencjał i wolność. Ich re-
alizacje są często równie 
dobre jak te oferowane 
przez artystów na eta-

tach. Nie lubię nazwy „alternatywny”, 
bo ona generuje różne znaczenia, 
w  tym „mniej profesjonalny”, „bar-
dziej amatorski”, a to nie jest jakiś po-
boczny, mniej ważny teatr. Ma po pro-
stu mniej pieniędzy, bo na pewno nie 
talentu. Dlatego warto go wspierać. 

Czym kierują się Państwo w  do-
borze projektów? Czego szuka-
ją Państwo we współczesnym 
Szekspirze?
Teatr nieustannie szuka tego samego, 
od wieków – emocji, wrażeń, wzru-
szeń, najwyższej jakości produkcji te-
atralnych. Szekspir był geniuszem, ale 
jest dla nas przede wszystkim pretek-
stem do rozmowy o nas samych dzi-
siaj. Ja osobiście lubię tego Szekspira, 
który przykłada nam do twarzy lustro 
i mówi: „patrzcie”. 
 
Na które spektakle warto zwrócić 
uwagę? Czy na któryś szczególnie 
Pani wyczekuje?
Odmawiam odpowiedzi na to py-
tanie. To jak zapytanie mnie, które 
swoje dziecko lubię najbardziej. Wy-
czekuję wszystkich produkcji i mam 
zamiar wszystkie obejrzeć! 
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wym odczytaniem Szekspirowskiej 
komedii, ponieważ językiem narracji 
jest w  niej muzyka. Cieplak oddaje 
przez nią emocje i stany bohaterów, 
takie jak radość czy miłość. Dzięki 
temu zabiegowi język przestaje być 
barierą, a  do głosu dochodzi praw-
dziwe „czucie”.

O Złotego Yoricka walczyć też 
będzie Poskromienie złośnicy Jacka 
Jabrzyka z  Teatru Zagłębie w  So-
snowcu. Spektakl ten jest krytycz-
nym spojrzeniem na obecną sytu-
ację społeczno-polityczną kobiet, 
równocześnie zmuszającym widza 
do refleksji nad jego własnym sta-
nowiskiem w  tej sprawie. Reżyser 
wykorzystuje scenę teatralną, aby 
oddać kobietom ich głos w świecie, 
w  którym padają ofiarami szowini-
zmu i agresji, nie rezygnując jednak 
przy tym z komediowego wydźwię-
ku Szekspirowskiego pierwowzoru. 

Ostatnim kandydatem w Konkur-
sie o  Złotego Yoricka jest Romeos 

&  Julias unplagued. Traumstadt – 
spektakl teatru tańca z choreografią 
Yoshiko Waki. Pandemiczne ujęcie 
Romea i Julii może początkowo wy-
dawać się dość prostym posunię-
ciem koncepcyjnym, jednak twórcy 
nadają przedstawionej przez nich 
rzeczywistości niepowtarzalnej głę-
bi. Romea i Julie są tutaj więźniami 
odgórnych ograniczeń, spragnieni 
drugiego człowieka jak tlenu. Boha-
terowie całkowicie oddają się emo-
cjom towarzyszącym fizycznemu ze-
tknięciu się ze swoją drugą połówką, 
co zmusza ich do wyjścia ze swojej 
„bezpiecznej” przestrzeni. 

Tegoroczną edycję Konkursu mo-
żemy zatem, nie bez kozery, okrzyk-
nąć szekspirowską eksplozją emocji. 
Każdy z kandydatów do statuetki ma 
nam do zaoferowania świeże spoj-
rzenie na twórczość Szekspira, rów-
nocześnie lawirując między naj-
jaśniejszymi a  najciemniejszymi 
zakamarkami ludzkiej duszy. 

Aleksandra Wojciechowska

Burza nam 
niestraszna
Festiwal Szekspirowski wytrwale 
dotrzymuje kroku zmieniającej się 
na naszych oczach rzeczywistości. 
Modyfikacje dosięgnęły także nurtu 
SzekspirOFF. W  tym roku w  nowa-
torskim konkursie przeznaczonym 
dla twórców niezależnych startować 
będą zarówno finaliści w  kategorii 
SzekspirOFF Prezentacje, jak i – po raz 
pierwszy – SzekspirOFF Produkcje. 
Efekty pracy artystów są zaskakujące 
i fascynujące.

Zapytaliśmy Katarzynę Knychalską, 
kuratorkę nurtu SzekspirOFF, skąd 
pomysł na włączenie obu modułów 
(Prezentacje i  Produkcje) do  jedne-
go konkursu. Odpowiedź okazała się 
bardzo prosta: „Połączenie w  jeden 
konkurs wynika ze starań, aby nurt 
był przejrzystszy i  bardziej spójny. 
Już po zeszłorocznej edycji posta-
nowiliśmy, że wspólny konkurs jest 
lepszym rozwiązaniem”. W tym roku 
widzowie będą mieli przyjemność 
obejrzeć po trzy wyróżnione insce-
nizacje z  obu offowych modułów. 
Wszystkie projekty startujące w ra-
mach SzekspirOFF zostaną ocenione 
przez międzynarodowe jury w skła-
dzie: Jacek Kopciński, Aneta Szyłak, 
John Stanisci, Tamara Trunova i Gia-
nina Cărbunariu, które wyłoni zwy-
cięzcę także w Konkursie o Złotego 
Yoricka. Na najlepszą produkcję cze-
kają statuetka SzekspirOFF oraz na-
groda pieniężna.

Tegoroczne koncepcje cechu-
ją się nowatorskim podejściem do 
przestrzeni teatralnej oraz wyko-
rzystaniem oryginalnych i odkryw-
czych form scenicznych. Nie zabrak-
nie intensywnie rozwijającego się 
teatru tańca oraz inscenizacji wyko-
rzystujących muzykę współczesną 
do budowania struktury dramatur-
gicznej. Na SzekspirOFF Produkcje 
składają się spektakle: Szekspir Fight 
Show Arena (Jakub Kasprzak i Teatr 
Układ Formalny), Antoniusz (Krystian 
Łysoń) oraz How Beauteous Man-
kind Is? (Sławek Krawczyński i Anna 
Godowska). Do nurtu SzekspirOFF 
Prezentacje dostały się natomiast 
tytuły: Lear, k**wa! (Marcin Herich 
i  Teatr A  Part), Pan Zaraz (Patryk 

U góry: Poskromienie złośnicy, reż. Jacek Jabrzyk, fot. Paweł Wojciechowski; 

u dołu: Wieczór Trzech Króli, reż. Piotr Cieplak, fot. Krzysztof Bieliński
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Dariusz Gacki i Dzikistyl Company) 
oraz Hamlet.motion (Dawid Żakow-
ski i Sztuka Nowa). 

Tegoroczni autorzy ponownie do-
wiodą ponadczasowości utworów 
Szekspira. Inspiracje dla ich insceni-
zacji stanowiły w tym roku dramaty, 
takie jak: Burza, Król Lear, Hamlet, Ro-
meo i  Julia, Makbet, Antoniusz i  Kle-
opatra czy Juliusz Cezar. Czasy, w któ-
rych przyszło nam żyć, pokazują, jak 
bardzo zmienna może okazać się na-
sza codzienność. Można pokusić się 
o hipotezę, że środowiska offowe naj-
szybciej na te zmiany reagują i wcho-
dzą z nimi w dialog przez dostępne 
im środki artystycznego wyrazu. Kre-
atywność odważnych i niezależnych 
artystów w połączeniu ze wspaniałą 
myślą elżbietańskiego dramatopisa-
rza, wzbogacona o przemyślenia na 
temat stanu współczesnego świata 
i  kultury, gwarantuje widzom spek-

Viktoria Dulak

Po co nam 
Szekspir?
Odniesienia do twórczości Williama 
Szekspira we współczesnej kulturze 
są dosłownie niezliczone. Świat mówi 
do nas Szekspirem, bo Szekspir naj-
trafniej mówił o świecie. Znał się na 
ludzkiej naturze i opisywał ją na pod-
stawie obserwacji. Ponadto posiadał 
jedną z najbardziej zatraconych przez 
współczesne społeczeństwo umiejęt-
ności – dziecięcą ciekawość zjawisk 
i relacji.

Już w  podstawówce uczymy się 
o tym, jak bardzo aktualne są dzieła 
Szekspira. Wkładane są nam łopatami 
do głów słynne monologi, jak „Być 
albo nie być” lub „Romeo, dlaczego 
ty jesteś Romeo?”. Ale to nie jedyne 
miejsce, gdzie spotykamy Szekspira. 
Pamiętacie Harry’ego Pottera i Więź-
nia Azkabanu? Tę scenę, w której chór 
studentów śpiewa w  Wielkiej Sali: 
„Podwójne, podwójne, trud i kłopoty; 
Nadchodzi coś złego”1? Albo jak ojciec 
Dolores w  Westworld szepce jej na 
ucho, że „gwałtownych uciech i ko-
niec gwałtowny”2? Czy na przykład 
bohatera Big Lebowskiego, żegnają-
cego się ze zmarłym przyjacielem 
słowami: „Dobranoc, słodki książę”3, 
podczas rozsypywania jego pro-
chów? Współczesna kultura – zarów-
no wysoka, jak i ta masowa – wchodzi 
z nami w dialog, prowadzi grę. Auto-
rzy puszczają do nas oko, podsuwając 
trop, który możemy zupełnie prze-
gapić (lub celowo ominąć) albo za 
którym możemy podążyć. Z  jednej 
strony jest to próba rozbudowania 
dzieła o kontekst literacki, z drugiej – 
pewien rodzaj hołdu złożonego dla 
klasyki. Nie każdy odbiorca jest jed-
nak przygotowany do prowadzenia 
takiego dialogu. Faktem pozostaje 
natomiast, że próbując opowiedzieć 
własną, autonomiczną i  oryginalną 
historię, mierzącą się z problemami 
i cechami współczesnego społeczeń-
stwa czy świata, twórcy i tak będą się-
gać po Szekspira.

Dla niektórych może to być kontro-
wersyjne stwierdzenie, ale moim zda-
niem Szekspira nie obchodziły fabuły. 
Jego historie są znane, mało odkryw-
cze, często bezpośrednio zaczerpnię-
te z popularnych legend i opowieści, 

takle, które na pewno zmuszą ich do 
refleksji. I choć program SzekspirOFF 
zawsze pozostaje owiany nutą ta-
jemnicy, to już teraz można założyć, 
że nie zabraknie w  nim odniesień 
do współczesnej rozrywki, zabawy 
kontrastami, rozważań o  słuszności 
przyjętych powszechnie norm i kon-
wenansów oraz wyrazistych komen-
tarzy do aktualnej sytuacji społeczno- 
-politycznej. 

Czy nurt SzekspirOFF przyniesie 
nam pokrzepienie w czasach, kiedy 
wszyscy myśleliśmy, że najgorsze 
mamy już za sobą? Czy może raczej 
boleśnie skonfrontuje nas z  naszą 
postawą wobec rozgrywających się 
dookoła wydarzeń? Na wszystkie 
pytania już niebawem otrzymamy 
odpowiedzi. Na pewno można po-
wiedzieć, iż twórcom niezależnym 
niestraszna jest żadna „burza”, prze-
taczająca się przez karty historii.
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jeszcze starszych niż on sam. Nie ma 
wiele sensu czytanie po raz kolejny 
Hamleta czy Ryszarda III dla samej in-
trygi – odrzuconej miłości, zdradzo-
nej przyjaźni i kilku morderstw. Czy 
nie ciekawiej – nie pożyteczniej – jest 
spojrzeć na jego dzieła jak na lustro? 
Przejrzeć się w nich, dostrzec to, co 
poza wytartą kliszą. Czy nie tego 
każdy z nas szuka? Odbicia, z którym 
nie tylko możemy się utożsamić, ale 
które dodatkowo tłumaczy nam świat 
i znajduje słowa na to, w czym my wi-
dzimy konflikt lub pustkę?

Czy Szekspir jest użyteczny? 
Oprócz używanych potocznie cyta-
tów i aforyzmów trudno nie zauwa-
żyć dużej liczby żartów czy memów 
z Szekspirem w roli głównej. Poma-
gają uczniom w  nauce, estetycznie 
prezentują się na materiałowych tor-
bach, naklejkach samochodowych, 
kalendarzach, są opisami zdjęć na 
Instagramie. Czy zamienia się w żart 
coś, co w danym momencie nas nie 
dotyka? Taka już jest domena poczu-
cia humoru – aktualność. Podobnie 
sprawa wygląda z mediami społecz-
nościowymi i  ich kontentem, zu-
pełnie zależnym od użytkowników. 
Szekspir nie tylko pomaga zrozumieć 

dodatkowe kon-
teksty serwowane 
nam przez świat. 
On jest w  tym 
świecie użytkowy. 

Z jakiegoś po-
wodu, kiedy chce 
się opowiedzieć 
coś o świecie, naj-
lepiej wychodzi to 
przez Szekspira. To 
zupełnie tak, jak-
by on jedyny wie-
dział, z  czym się 
borykamy, i  trzy-
mał w kieszeni le-
karstwo na nasze 
problemy; na ten 
świat, gdzie pró-
bując sprawować 
nad wsz ystkim 
kontrolę, tracimy 
ją w  najgorszym 
dla nas momen-
cie, gdzie ucieka-
my przed lękami 
i  opresją, ale tak-
że gdzie czasami 
w  końcu udaje 
nam się osiągnąć 

upragniony cel, choć zawsze ma on 
swoją cenę. Tam, gdzie nie chcemy wi-
dzieć już nawet Boga, gdzie odrzuco-
ne zostają sankcje transcendentalne, 
tam pozostaje tylko słowo i forma – 
niemożliwa do spełnienia obietnica. 
Szekspir wchodzi do aforyzmów, tek-
stów piosenek, przenika najnowsze 
technologie filmu i gier komputero-
wych, opanowuje zasady przedsię-
biorczości i pojawia się w podręczni-
kach dla przyszłych polityków. Staje 
się najbardziej powszechnym i uży-
tecznym narzędziem współczesnego 
świata. Czasem go nie zauważamy, 
ale zawsze potrzebujemy. On opisał 
nasze funkcjonowanie, egzystencję 
oraz wszystkie związane z nią relacje 
i uczucia. On nas stworzył, nam nie 
pozostało nic innego, jak wykrzyk-
nąć: „Ten świat jest cudny! Któż bę-
dzie tak durny, aby nie poznał w tym 
wszystkim oszustwa?”4.

1 W. Szekspir, Makbet, tłum. S. Barańczak
2 W. Szekspir, Romeo i Julia, tłum. M. Słomczyński
3 W. Szekspir, Hamlet, tłum. S. Barańczak
4 W. Szekspir, Ryszard III, tłum. M. Słomczyński

Michał Cierzniak

Teatr w czasie 
wojny
Istotną cechą żywej sztuki teatralnej 
jest to, że jej znaczenia, prowoko-
wane przez nią oceny i wzbudzane 
emocje zmieniają się, czasem diame-
tralnie, wraz z  przeistaczaniem się 
zewnętrznego kontekstu, w którym 
ta efemeryczna forma artystyczna 
funkcjonuje.

Gęsto utkany splot relacji poli-
tycznych, społecznych i  indywidu-
alnych inklinacji jest jak nieregu-
larna i  ruchoma sieć, zakrywająca 
przed naszymi oczami niektóre wąt-
ki interpretacyjne, a  zarazem sta-
wiająca inne w  centrum uwagi.  

W 1989 roku Jan Kott postulował, aby 
to specyficzne uwarunkowanie prze-
żywania teatru uwzględnić z  nale-
żytą wyrazistością: „fotel recenzenta 
powinien być nie w trzecim rzędzie 
krzeseł, ale w  mieście na samym 
środku rynku. Zawsze uważałem, że 
doświadczenia ze sceny i z lektury, jak 
i doświadczenia najbardziej osobiste 
i najbardziej powszechne są nieroz-
łączne. Biurka pisarzy w ciągu tych lat 
ostatnich były coraz częściej na tym 
publicznym placu”1. Dzisiaj zdawać się 
to może truizmem. Zwłaszcza gdy za 
naszą wschodnią granicą wiele osób 
związanych z działalnością kulturalną 
musi od swoich biurek, gdziekolwiek 
by one nie stały, wstawać, aby ryzy-
kować życie w okopach wojny.

Gwałtowne i dogłębne przemiany, 
jakie wywołała zbrodnicza napaść 
Rosji na Ukrainę, zachodzą na bardzo 
wielu poziomach, odciskają swoje 
piętno również na kulturze. Już nie 
tylko pojedyncze fotele recenzentów, 
ale cała widownia znalazła się w stre-

L_UKR_ECE, reż. Tetiana Shelepko, fot. archiwum artystek

Źródło: quickmeme.com
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Aleksandra Wach

Nauczyciel 
w szaleństwie
Świat ostatecznie oszalał. Jeśli ostat-
nie trzy lata kogoś do tej tezy nie 
przekonały, to wystarczy odpalić na 
telefonie dowolny portal informa-
cyjny i przejrzeć pojawiające się tam 
nagłówki. Kiedy już byliśmy przeko-
nani, że najbardziej surrealistyczną 
rzeczą, jaka może się nam przytrafić, 
są pandemia i  prawie roczny lock-
down, to rzeczywistość postanowi-
ła dać nam prztyczka w nos za brak 
wyobraźni. Czy starczy nam sił, aby 
jeszcze raz uwierzyć Szekspirowi, iż 
w każdym szaleństwie może się kryć 
metoda?

Motywem przewodnim tegorocz-
nej edycji Festiwalu Szekspirow-
skiego jest dramat Burza, którego 
aż trzy inscenizacje będzie można 
zobaczyć na deskach gdańskich te-
atrów. Nie sposób pomyśleć o  lep-
szej sztuce na nasze czasy. Począt-
kowo niedoceniania przez publikę, 
popularność zyskała… po epizodzie 
zamknięcia teatrów w Anglii w 1642 
roku z powodu wybuchu wojny do-
mowej. Czy Burza może być zatem 
symbolem zmieniającej się percepcji 
społecznej w wyniku doświadczenia 
zbiorowej traumy? A może raczej do 
ówczesnych ludzi przemówiła histo-
ria poszukiwania własnego sposobu 
na zbudowanie nowego społeczeń-
stwa na gruzach dawnego życia? Ba-
dacze wciąż spierają się, do jakiego 
gatunku należałoby przypisać jeden 
z  ostatnich dramatów Szekspira. 
Historia o  względnie szczęśliwym 
zakończeniu, zawierająca jednak 
zbyt wiele elementów tragicznych, 
aby zostać okrzykniętą komedią, 
w  związku z  czym w  niektórych 
środowiskach została podciągnięta 
pod kategorię „romans”. Już samo to 
brzmi jak ładna i zgrabna metafora 
życia. 

Dzieła wielkiego stratfordczyka są 
jednak nie tylko papierkiem lakmu-
sowym czasów, w  których zyskują 
zwiększoną popularność. Są one 
także, a może przede wszystkim, ob-
razami ludzi postawionych w  obli-
czu przerastających ich okoliczności. 
Szekspir jest specjalistą od prezen-
towania skrajnych stanów emocjo-

nalnych, niejednokrotnie prowadzą-
cych do szaleństwa. I choć historie 
jego najsłynniejszych bohaterów za-
zwyczaj nie kończą się dobrze, to za-
wsze spotykają się oni z pełnym zro-
zumieniem uczuć, jakie nimi kierują. 
Szekspirowskie studium szaleństwa 
pomaga je oswoić. A to już pierwszy 
krok do tego, by zacząć o nim rozma-
wiać z innymi.

Tegoroczna edycja Festiwalu 
odbywa się w  czasach podszytych 
permanentnym niepokojem. Jako 
społeczeństwo wciąż zmagamy się 
z  pokłosiem pandemii, równocze-
śnie obserwując dramatyczne wyda-
rzenia rozgrywające się w Ukrainie, 
której obywatele i obywatelki zostali 
zmuszeni do walki o własną wolność. 
Ponadto pogoda za oknem i utrzy-
mujące się wysokie temperatury 
niezmiennie przypominają o  kry-
zysie klimatycznym, a rosnące ceny 
produktów spożywczych na półkach 
sklepowych świadczą o galopującej 
inflacji. W tej szalonej rzeczywistości 
Szekspir może okazać się nam po-
trzebny bardziej niż kiedykolwiek. 
Na moment odrzuca on pióro wiesz-
cza, aby stać się naszym prywatnym 
terapeutą. Chce nam opowiadać 
o  emocjach – zarówno o  tych do-
brych, jak i tych trudnych – a także 
pomóc nam je świadomie przeżywać 
i identyfikować. W tej wspólnej wę-
drówce chciałby nam przypomnieć 
o  sile mającej zdolność zmieniania 
rzeczywistości, jaką jest empatia  – 
bo Szekspir słynie przecież nie tylko 
z  portretów szaleństwa, ale także 
z pięknego mówienia o miłości. 

Chciałabym wszystkim nam ży-
czyć, aby tegoroczny Festiwal był 
bezpieczną przestrzenią do dysku-
towania o emocjach przeżywanych 
w zetknięciu ze sztuką. Recenzentki 
i recenzenci „Shakespeare Daily”, jak 
co roku, będą się z Państwem dzie-
lili swoimi wrażeniami ze spotkań 
z teatrem. Kolejne numery ukażą się 
30 lipca oraz 1, 3 i 5 sierpnia. Prze-
widujemy także numery poszerzone 
o specjalne wkładki i rozdanie Zło-
tych i Dymiących Czach przez człon-
kinie i członków Redakcji. Dodat-
kowo w tym roku pojawią się także 
recenzje wybranych spektakli w ję-
zyku angielskim. Bardzo serdecznie 
zapraszam Was, Drogie Czytelniczki 
i Drodzy Czytelnicy, do śledzenia na-
szej gazetki festiwalowej.

fie napięć współczesnego świata. 
Organizatorzy Festiwalu rozumieją, 
w jak szczególnym momencie histo-
rii jesteśmy, i  akcentują to między 
innymi poprzez wydarzenia zorgani-
zowane w cyklu Razem z Ukrainą. Za-
równo spektakl L_UKR_ECE, jak i de-
bata, jaka ma się odbyć pod hasłem 
„Teatr w czasach wojny”, są wyrazem 
nieobojętności na zło dziejące się za 

sprawą obłudnych kłamców z Kremla. 
Organizatorzy, żeby nie pozostawać 
tylko w sferze słów i deklaracji, zde-
cydowali się też na gest o wymiernej 
wartości: postanowili przekazać część 
przychodów ze sprzedaży festiwalo-
wych plakatów oraz gadżetów na ak-
cję Gdańsk Pomaga Ukrainie.

Tegoroczny Festiwal stwarza oka-
zję do wyrażenia solidarności z  za-
atakowanym narodem, natomiast 
twórczość Szekspira może pomóc 
zrozumieć – by rozpocząć i zakończyć 
nawiązaniem do Kotta – „Wielki Me-
chanizm” historii, który tak potwornie 
pracuje na naszych oczach. Ponura 
rzeczywistość nie powinna jednak 
odrzeć tego teatralnego święta, któ-
re rozpoczyna się w Gdańsku, z wzru-
szeń, radości spotkań i artystycznych 
zachwytów. Wręcz przeciwnie, niech 
stanie się ono jasnym czasem odnale-
zionej nadziei.

1 J. Kott, Kamienny potok, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1991, s. 10.

L_UKR_ECE, reż. Tetiana Shelepko, fot. archiwum artystek
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Iga Szczodrowska

Quiz: Którym(-ą) bohaterem(-ką) Burzy jesteś?

1. Dostałeś(-aś) złotą rybkę. Co robisz?
a) Grozisz jej. Musisz przecież upewnić się, że będzie Ci 
posłuszna na zawsze. ☺
b) Zakochujesz się. Nigdy wcześniej nie widziałeś(-aś) 
ryby na żywo. ☼
c) Upewniasz się, że w jej akwarium jest wszystko, czego 
potrzebuje.  ♥

2. Kupiłeś(-aś) wycieczkę all-inclusive na bezludnej wy-
spie. Jakie masz życzenia?
a) Magiczne księgi. Dużo magicznych ksiąg. ☺
b) Aby nie było tam ani jednej rozszczepionej sosny! ⸹
c) Szachy do gry z ukochanym. ☼

3. Twój kolega z pracy dostał awans, który należał się To-
bie. Jak reagujesz?
a) Przyjmuję to z pokorą. Świat i tak jest piękny! ♥
b) Plotę wyrafinowaną zemstę, która zakłada wieloletnią 
manipulację całego zespołu. ☺
c) Usypiam go w godzinach pracy. ⸹

4. Twoje życiowe motto to:
a) „Love is all you need”.  ☼
b) „Good vibes only”.  ♥
c) „Wolność to stan umysłu”. ⸹

Policz, których symboli masz najwięcej i  sprawdź, kim  
jesteś.
♥ Jesteś Gonzalem! Twój toksyczny optymizm szybko zaczyna działać wszystkim znajomym na nerwy. Przekładasz po-
trzeby innych ponad swoje. 
⸹ Jesteś Arielem! Udziela Ci się zespół pourazowy po niewoli w sośnie. Niby służysz Prospero, ale tak naprawdę to Ty 
pociągasz za sznurki. Uważaj, bo władzą łatwo się upić. 
☼ Jesteś Mirandą! Zakochujesz się bezgranicznie w zaledwie trzecim mężczyźnie, którego poznasz. Masz dobre serce, 
ale brak Ci umiejętności krytycznego myślenia. 
☺ Jesteś Prosperem! Za plecami nazywają Cię Naczelnym Manipulantem Wyspy. Twoja fascynacja magią i nauką jest 
niezdrowa. Masz silne zapędy imperialne.

Nie zapomnij podzielić się wynikami z terapeutą(-ką) na najbliższej sesji!

Na tegorocznym Festiwalu nie zabraknie Burz, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tematyczny test 
psychologiczny (z przymrużeniem oka).

Źródło: Pixabay


