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SZEKSPIR PRZE/PISANY:
KONSPEKT WARSZTATU
LITERACKIEGO NA
PODSTAWIE "HAMLETA"
WILLIAMA SZEKSPIRA
William Szekspir niewątpliwie
jest jednym z największych pisarzy
wszechczasów. Jego Hamlet od wieków
inspiruje twórców na całym świecie.
Spróbujmy więc wykorzystać motywy tej
sztuki i „pohamletyzować”.
Poniższy konspekt stanowi
propozycję warsztatu literackiego,
do przeprowadzenia zarówno z młodzieżą,
jaki z osobami dorosłymi. Celem zajęć jest
podnoszenie kompetencji literackich
uczestników, zachęcenie ich do
podejmowania własnych prób pisarskich
i pogłębionego czytania Szekspira.
Proponowane zadania skupiają
się na rozwijaniu zagadnienia psychologizacji
postaci i analizie motywacji Hamleta.

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez
Gdański Teatr Szekspirowski w ramach
projektu SzekspirOn//line.
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CZĘŚĆ 1
ZADANIE DO REALIZACJI

Uczestnicy proszeni są o napisanie własnego prozatorskiego tekstu na jeden z podanych
tematów, osnutych wokół cytatu:

HAMLET:
Mój ojciec, - w myślach widzę mego ojca.
HORATIO:
Gdzie panie?
HAMLET:
Duszy oczyma.

Hamlet, Akt I, scena 2

1. Wzorując się na postaci Hamleta, spróbuj napisać scenę, w której
widzisz ducha swojego bliskiego.
2. Spróbuj napisać scenę na podstawie własnego wspomnienia,
radosnego lub smutnego.

Postaraj się, by bohater tekstu odczuwał rzeczywistość wszystkimi
pięcioma zmysłami:
dotykiem, węchem, słuchem, wzrokiem i smakiem.

ZADANIA DO WYBORU
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CZĘŚĆ 2
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1.

Krótkie przywitanie i zapoznanie się uczestnikami warsztatów.

5 min
2.

Kilka wstępnych rad dotyczących planowania pisania.
Warto wyznaczyć sobie dzienną dawkę pisania (może to być
1800 znaków, 1 strona, 300 słów dziennie, 30 minut) i ustalić
termin ukończenia tekstu. To uczy dyscypliny i regularności,
które są podstawą zawodu pisarza.

10 min

3. Omówienie z uczestnikami warsztatów nadesłanych prac, których
wcześniejszej redakcji dokonuje prowadzący.
Zwróć przede wszystkim uwagę na konstrukcję opowieści,
punkty zwrotne i kreację bohatera.
Zadanie, by bohater odczuwał świat pięcioma zmysłami,
zapewne wymogło u piszących pogłębiony opis doznań
wewnętrznych bohatera literackiego oraz doświadczania przez
niego otoczenia. Upraszczajmy zdania zbyt "zagmatwane"
znaczeniowo, stawiając logikę wywodu przed skomplikowanymi
konstrukcjami semantycznymi.

45 min

4. Ćwiczenie praktyczno-literackie – 10 zdań - opis skrajnych emocji: euforii,
smutku, strachu, gniewu...
W ten sposób uczymy "psychologizacji" postaci. Zadanie ma
też uświadomić piszącym, że stan psychiczny bohatera wpływa
na odbiór postrzeganej przez niego rzeczywistości. Odnosi się
do skrajnych, "hamletowskich" emocji, które decydują
o wyborze czynu, a co za tym idzie - losu bohatera literackiego.

15 min
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5.
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Omówienie z uczestnikami warsztatów wykonanego ćwiczenia.

15 min
6. Plan pisania opowiadania albo powieści wg. schematu: bohater, sytuacja,
cel, przeciwnik, katastrofa – zadanie do wykonania w domu.
Plan taki ułatwia konstruowanie nie tylko krótszych form literackich
takich jak nowela czy opowiadanie, ale również długich powieści.

10 min

7. Przedstawienie poglądu, że wszystkie fabuły literackie to tak naprawdę
osiem opowieści.

10 min
8. Teoria literatury: Narracja – pierwszoosobowa, drugoosobowa,
trzecioosobowa. Wybór narracji.

10 min

