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SZEKSPIR PRZE/PISANY:
KONSPEKT WARSZTATU
LITERACKIEGO NA
PODSTAWIE
"MAKBETA"
WILLIAMA SZEKSPIRA
"Makbet" Williama Szekspira najczęściej
analizowany jest przez pryzmat zbrodni,
motywacji mordercy, czy aspektu władzy.
Występujące w dramacie wiedźmy
traktowane są jako postaci drugoplanowe.
Skupmy się jednak na nich i spróbujmy
poprowadzić namysł nad zagadnieniem
manipulacji, jakiej niewątpliwie dokonują.
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 fragmentem "Makbeta"
Williama Szekspira, do wykonania przed zajęciami.

BANKO
[…] A cóż to
Za stwory nędzne i dziko odziane?
Nie są podobne do mieszkańców ziemi,
Lecz stoją na niej. Czy żywe jesteście?
Czy człowiek może zadać wam pytanie?
Tak, pojmujecie, bowiem przykładacie
Kościste palce do warg wychudzonych.
Mógłbym was nazwać kobietami, jednak
Te brody wasze wzbraniają tak sądzić.
MAKBET
Jeśli możecie, - mówicie, kim jesteście?
I CZAROWNICA
Cześć Makbetowi! Cześć ci, panie Glamis!
II CZAROWNICA
Cześć Makbetowi! Cześć ci, panie Cawdor!
III CZAROWNICA
Cześć Makbetowi, który będzie królem!

Makbet, Akt I, scena 3
(tłum. M. Słomczyński)

| SzekspirOn//line: Makbet

PAGE | 04

ZADANIE

Zastanów się, jak wyglądałyby dziś czarownice?
Kto może nimi być?
(Polityk? Wróżka? Szef w pracy? Nauczyciel? Znajomy w internecie?)
Co to znaczy manipulować kimś?
Co to znaczy wierzyć w los, przepowiednie, czary?
Dlaczego czarownice postępują tak, jak postępują?
Czy robią to z jakiegoś powodu?
Postaraj się napisać nowelkę lub scenę dramaturgiczną
o współczesnej czarownicy lub czarownicach.
W jaki sposób mogą wpłynąć na życie bohaterów?
A może to one będę głównymi bohater(k)ami twojej opowieści?
Napisz maksymalnie 2 strony tekstu znormalizowanego
(3600 znaków ze spacjami).
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CZĘŚĆ 2
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1.

Krótkie przywitanie i zapoznanie się uczestnikami warsztatów.

5 min
2. Omówienie z uczestnikami warsztatów nadesłanych prac, których
wcześniejszej redakcji dokonuje prowadzący.
Oprócz trenowania warsztatu pisarskiego, ćwiczenie to ma na
celu skłonienie do refleksji na temat obecności zła w świecie
i człowieku.

50 min

Otwarta formuła zadania prowokuje do pisania monologów,
co jednocześnie jest okazją do omówienia funkcji języka
potocznego w tekście literackim.
Szekspirowskie czarownice mówią triadami, uzupełniają swoje
słowa. Jest w tym pewna kolista, rytualna rytmika. Dostrzeżenie
tego pozwala zadać pytania:
Jakie to ma znaczenie dla nastroju, niepokoju dzieła, w którym
bohaterkami są tego typu postacie?

3. Ćwiczenie praktyczno-literackie – 10-15 zdań - kreowanie bohatera: jego
zewnętrzny i wewnętrzny opis. Stworzenie sytuacji rodzajowej, w której musi
on pokonać "przeszkodę" na swojej drodze do celu.
Ćwiczenie to ma nauczyć tworzenia bohatera literackiego oraz
ukazać go w działaniu.
4.

20 min

Krótkie omówienie z uczestnikami warsztatów wykonanego ćwiczenia.

20 min
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Nauka o konflikcie w dziele literackim.
Konflikt fabularny jest podstawą w konstruowaniu bohatera
literackiego. Przedstawienie typów konfliktu (zewnętrzny,
wewnętrzny) oraz przeszkód, np. fizycznych (pułapki), naturalnych
(katastrofy), środowiskowych (napad). Przeszkody mogą także
wynikać w działań i postaw innych ludzi, wyobrażone czy
kulturowe. Stają one na drodze bohatera, który dąży do
osiągnięcia danego celu.
Uświadomienie sobie funkcji konfliktu i przeszkód w dziele
sprawia, że piszący może nauczyć się tworzyć atrakcyjniejszą
fabułę. Ćwiczenie to uczy także spostrzegawczości. Przecież
konflikty i przeszkody są naturalnym "odzwierciedleniem"
przebiegu naszego codziennego życia. Należy to jednak najpierw
zauważyć.

6.

15 min

Nauka tworzenia postaci literackiej.
Wykazanie, że czytelnik najwięcej dowiaduje się o danej postaci
z jej działania, emocji i osobowości. Wyszczególnienie kategorii
bohatera literackiego: główny, drugoplanowy, epizodyczny.
Wreszcie - przegląd pytań, tworzących tzw. biografię postaci
literackich, na które powinien znać odpowiedź autor, piszący daną
opowieść. Na przykład:

Jakiej płci i w jakim wieku są tworzone postacie? Jakiej wagi, wzrostu, budowy?
Jakiego koloru mają włosy? | W jaki sposób mówią? Czy mają ulubione
powiedzonka? Czy przeklinają? | Czy mieszkają sami czy z kimś? Czy mają dzieci?
Jaki mają do nich stosunek? Jakie są ich dzieci? | Gdzie mieszkają? Czy mają
własny dom? Czy wynajmują? Jakie mają relacje z sąsiadami? | Czy mają pracę?
Jaka to praca? Jakie mają relacje ze znajomymi z pracy, z szefem? | Jakie mają
wykształcenie? | Jakiej są narodowości? Czy żyją w ojczystym kraju? Jeśli nie,
dlaczego? Co przeżywają z tego powodu? | Jakie mają hobby? | Co jedzą? |Jakiej
muzyki słuchają? | Jaki jest ich ulubiony kolor? Czy są religijni, uduchowieni? Co
myślą? ...

15 min
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