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SZEKSPIR PRZE/PISANY:
KONSPEKT WARSZTATU
LITERACKIEGO NA
PODSTAWIE
"WESOŁYCH KUMOSZEK
Z WINDSORU"
WILLIAMA SZEKSPIRA
"Wesołe kumoszki z Windsoru" stanowią
satyrę na obyczajowość życia bogatych
XVII-wiecznych mieszczan. Tekst jest pełen
gagów, słownych pojedynków i komicznych,
świetnie zarysowanych charakterów.
Spróbujmy zainspirować się tą wyśmienitą
komedią i sprawdzić, jak humor językowy
wpływa na kreowanie postaci literackiej.
Poniższy konspekt stanowi
propozycję warsztatu literackiego,
do przeprowadzenia zarówno z młodzieżą,
jak i z osobami dorosłymi. Celem zajęć jest
podnoszenie kompetencji literackich
uczestników, zachęcenie ich do
podejmowania własnych prób pisarskich
i pogłębionego czytania Szekspira. Głównym
założeniem proponowanych zadań jest
próba wyjścia poza oryginalny tekst dramatu.
Dokąd może nas to doprowadzić?
Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez
Gdański Teatr Szekspirowski w ramach
projektu SzekspirOn//line.
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CZĘŚĆ 1
ZADANIE DO REALIZACJI

Uczestnicy otrzymują ćwiczenie praktyczno-literackie, inspirowane
"Wesołymi kumoszkami z Windsoru" Williama Szekspira, do wykonania przed zajęciami.

CAIUS
Proszę, szeszwól mi szusicz czi szłów parę w uszo. Szemu
nie szpotkałesz szę sze mną?
EVANS
na stronie, do Caiusa
Proszę, wychowaj cierpliwość przez chwila.
głośno
Wreszcie cię mam!
CAIUS
Na mą dżelnoszcz, jesztesz tchórz; piesz-tchósz, małpa
tchósz.
EVANS
na stronie, do Caiusa
Upraszam, nie rópmy z siepie śmiewisko dla innych ludzie.
Pragnę twoja przyjaźń i zadośćuczynię ty jak zechcesz.
(...)
CAIUS
Ha! Szy mnie oszy nie mylą? Szyszbyszcze wysztrysznęli
nasz na dudka, ha, ha?
EVANS
To dopra; zropił z nas swój śmiewisko. Pragnę, żepyśmy
pyli przyjaciel i spuknęli razem opa nasz mózg, apy
wywierać zemsta na ten zawszona, paskudna, oszustna
szajka gospodarz spod Podwiązka.
Wesołe kumoszki z Windsoru
Akt III, scena 1
(tłum. M. Słomczyński)

| SzekspirOn//line: Wesołe Kumoszki

PAGE | 04

ZADANIE

Postaraj się napisać monolog lub dialog, w którym bohater
wypowiada się w pewien specyficzny sposób.
W jaki sposób możemy kreować postać poprzez język, jakim się posługuje?
Jak wpływa on na jej postrzeganie przez czytelnika?
Które elementy językowe wynikają z naturalnych uwarunkowań (np. wada
wymowy), a które są dyskursywne, ukazują wpływ środowiska (np. slang)?

Napisz maksymalnie 2 strony tekstu znormalizowanego
(3600 znaków ze spacjami).
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CZĘŚĆ 2
ZAJĘCIA ANALITYCZNE

1.

Krótkie przywitanie i zapoznanie się uczestnikami warsztatów.

5 min
2. Omówienie z uczestnikami warsztatów nadesłanych prac, których
wcześniejszej redakcji dokonuje prowadzący.

55 min
Zadanie ma na celu naukę konstruowania języka postaci
literackiej i wyszukanie specyficznych sformułowań, które będą
do niej pasować.
Zastanówcie się, od czego zależy sposób wypowiadania się
bohatera - statusu społecznego? pochodzenia? narodowości?
Zwróćcie uwagę, na zapis wybranych wad wymowy, którymi
można "obarczyć" wykreowane postaci literackie.

3. Wysunięcie tezy, że czytelnik, który utożsami się z postacią literacką, będzie
bardziej zainteresowany jej losami.

20 min
Dzięki temu utożsamieniu, opowiadana historia "wciągnie"
czytelnika w świat wykreowany przez pisarza.
Wywołanie współczucia, sympatii, ciekawości czy niechęci
czytelnika względem danego bohatera, to niektóre możliwości
pomagające wywołać "więź" między odbiorcą a postacią
literacką.
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Zaobserwowanie "przemiany" bohatera literackiego.

20 min
Przemiana taka może mieć znaczny wpływ na rozwój fabularny
całej powieści. Podanie kilku sposobów na sprowokowanie
metamorfozy wewnętrznej bohatera, pomoże i zainspiruje
uczestników.

